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Πανεργατική απεργία ζητούν οι φοιτητές
Σ

ε 4ωρη στάση εργασίας στις 14 ή 15 Φλεβάρη και σε 24ωρη
απεργία στις 22 Φλεβάρη θα προχωρήσει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16
του Συντάγματος. Επίσης στις 9 Φλεβάρη θα καλέσει σε ανοιχτή
σύσκεψη συνδικάτων και φορέων της πόλης για συντονισμό των
κινητοποιήσεων.

ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν πανεργατική απεργία ενάντια
στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
Ενα πρώτο βήμα για να γίνει πράξη η γενική απεργία ήταν και η
πορεία των φοιτητών προς τα γραφεία της ΓΣΕΕ την περασμένη
Παρασκευή 26 Γενάρη. Στις καταλήψεις του περασμένου καλοκαιριού η ΓΣΕΕ, ύστερα από συνάντηση με εκπροσώπους του ΠανελΟι αποφάσεις αυτές βγήκαν ύστερα από συνάντηση του Εργατι- λαδικού Συντονιστικού, είχε κηρύξει τετράωρη στάση εργασίας ως
κού Κέντρου με μέλη του Συντονιστικού Καταλήψεων Ιωαννίνων συμπαράσταση στους φοιτητές. Η προοπτική της σύνδεσης με το
και του ΔΕΠ Ιωαννίνων. Είναι το πρώτο συνδικάτο που ανήκει στη εργατικό κίνημα είχε φοβίσει τη Γιαννάκου και την είχε αναγκάσει
δύναμη της ΓΣΕΕ και βγαίνει με απεργίες ενάντια στην ιδιωτικοποί- να αναβάλει την ψήφιση του Νόμου Πλαίσιο. Στις 22 Ιούνη χιλιάηση της Παιδείας. Ο δρόμος για ένα πανεργατικό-παμφοιτητικό δες εργαζόμενοι είχαν απεργήσει και διαδηλώσει στο πλευρό των
καταλήψεων, συνεισφέροντας έμπρακτα στη νίκη τους.
μέτωπο έχει ανοίξει.
Σε αυτό το γύρο καταλήψεων, όμως, η ηγεσία της ΓΣΕΕ έχει
Η απεύθυνση στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα για να κηρύξουν απεργίες είναι απόφαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού κρατήσει διαφορετική στάση. Παρόλο που η συντριπτική πλειοτων Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων που είχε γίνει τη Τε- ψηφία των εργαζόμενων και της νεολαίας είναι ενάντια στην
τάρτη 17 Γενάρη στο Πολυτεχνείο. Χιλιάδες φοιτητές είχαν απο- ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωφασίσει τότε ότι χρειάζεται να γίνουν μαζικές και καλά οργανωμέ- ση που να εκφράζει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρνες εξορμήσεις των καταλήψεων στους εργατικούς χώρους για να θρου 16 και την συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των
κερδίσουν μαζί τους στη μάχη τους εργαζόμενους. Παράλληλα εί- φοιτητών και των πανεπιστημιακών.
Ετσι, με αποφάσεις γενικών συνελεύχαν αποφασίσει αυτές τις εξορμήσεις
σε
ων, οι φοιτητές προχώρησαν σε μια
να τις συνδυάσουν με κάλεσμα στη
Aντιμέτωπος με την απαίτηση των φοιτητών για
πορεία προς τα γραφεία της για να την
Πανεργατική απεργία βρέθηκε ο πρόεδρος της ΓΣEE
την περασμένη Παρασκευή

Tα νοσοκομεία
στο πλευρό
των φοιτητών

OΛME-ΔOE
εμπρός
για απεργία

Μ

ε τρί ω ρη στά ση ερ γα σί ας
από τις 11πμ έως τις 2μμ για
τον πρωινό κύκλο και από τις
2μμ έως τις 5μμ για τον απογευματινό, συμμετέχει η ΟΛΜΕ στα νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλη τήρια της Τετάρτης 31 Γενάρη. Αντίστοιχα την ίδια
μέρα, το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί τους δασκά λους σε δί ω ρη στάση ερ γασί ας
και συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Με
εξαίρεση την πρώτη κινητοποίηση της
10 Γενάρη όπου οι δύο Ομοσπονδίες
κήρυξαν 24ωρη απεργία, τις τρεις τελευ ταί ες βδομά δες ακο λου θούν το
ίδιο διστακτικό απεργιακό πρόγραμμα
με στάσεις εργασίας.
Αυτή την εβδομάδα γίνονται γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ όλης της
χώρας, ενώ το Σάββατο 3/2 θα γίνει η
γενική συνέλευση των προέδρων των
ΕΛΜΕ. Στην εισήγησή του προς τις
συνελεύσεις, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει στους καθηγητές να αποφασίσουν
δύο 24ωρες απεργίες στις 15/2 και
στις 27/2 και νέες συνελεύσεις τέλη
Φλεβάρη-αρχές Μάρτη “για κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα μέσα στο
Μάρτιο”.
Με το κίνημα των καταλήψεων να
με γα λώ νει, οι πα νε πι στη μια κοί της
ΠΟΣ ΔΕΠ απο φά σι σαν να με τα τρέ ψουν τις 24ωρες απεργίες τους τις
ημέρες των διαδηλώσεων σε απεργία
διαρκείας από τις 5 Φλεβάρη. Είναι
μια απόφαση που ανταποκρίνεται στο
κάλεσμα των φοιτητών για κλιμάκω ση.
Την ίδια στιγμή, σε δεκάδες γειτο νιές έχουν αρχίσει να δημιουργούνται
επιτροπές αγώνα ενάντια στην αναθε ώ ρη ση του άρ θρου 16, με βα σι κό
στή ριγ μά τους τις ΕΛ ΜΕ και τους
Συλλόγους Δασκάλων. Είναι φανερό
ότι η απεργία των έξι εβδομάδων των
δασκάλων το φθινόπωρο βρίσκει τη
συνέχειά της στην ενεργή συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε αυτές τις πρω τοβουλίες, καθώς εκφράζει τη διάθε ση τους για δράση ενάντια στην επί θεση της κυβέρνησης. Είναι η κατάλ -

αναγκάσουν να πάρει θέση. Σκοπός ήταν να παραδοθεί η απόφαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού και να γίνει συζήτηση των εκπροσώπων των φοιτητών με το προεδρείο της Συνομοσπονδίας.
Το γεγονός ότι οι φοιτητές συνάντησαν την αστυνομία μπροστά
στη ΓΣΕΕ είναι σίγουρα εξοργιστικό και προκλητικό. Με παρέμβαση της Νίκης Αργύρη από την Πρωτοβουλία Γένοβα Φοιτητών η
αστυνομία αποσύρθηκε. Ακόμα και τότε, η στάση της ΓΣΕΕ παρέμεινε αρνητική. Αντί, όμως, οι φοιτητές να αποφασίσουν ότι μια
αντιπροσωπεία τους θα ανέβει για να διεκδικήσει τη γενική απεργία ανοίγοντας το δρόμο στην απεργιακή δράση των εργαζόμενων, παρέμειναν κάτω και ένα κομμάτι απάντησε με βρισιές, προσβλητικά συνθήματα και ρίψη αντικειμένων στους συνδικαλιστές.
Τελικά, αυτό διευκόλυνε τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να αρνηθεί την κήρυξη της πανεργατικής στους φοιτητές, που λίγο μετά έφυγαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Το παράδειγμα των Ιωαννίνων όπου οι φοιτητές μαζί με πανεπιστημιακούς πραγματοποίησαν συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο
μπορεί να γίνει παντού. Η άρνηση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και η
αδράνεια της ΑΔΕΔΥ δεν τις απαλάσσει από την πίεση που βάζουν
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στους εργατικούς χώρους. Οργανώνοντας πιο πολλές και μαζικές εξορμήσεις στους εργαζόμενους, μπορούν οι φοιτητικές καταλήψεις να κερδίσουν τη γενική απεργία.

Τ

ο κίνημα της παιδείας με τις φοιτητικές καταλήψεις και τις απεργίες των πανεπιστημιακών ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου
16, έχει αρχίσει να γίνεται σημείο αναφοράς για τους γιατρούς
και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που παλεύουν για Δημόσια και
Δωρεάν Υγεία.

ληλη ώρα, λοιπόν, η διάθεση των καθηγητών και των δασκάλων να γίνει
ξανά απεργιακή δράση με προοπτική
κλιμάκωσης.
Παρόλο που το πρόγραμμα των κινη το ποιή σε ων της ΟΛ ΜΕ για δύο
24ωρες απεργίες δεν ακολουθεί το
παράδειγμα της ΠΟΣΔΕΠ για κλιμάκωση του αγώνα, χρειάζεται οι καθηγητές μαζικά να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, να ξεκινήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις που προτείνονται
και να συζητήσουν πώς αυτές θα οργανωθούν με τον καλύτερο τρόπο και
θα κλιμακωθούν.
“Ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι
σε αναβρασμό εδώ και μεγάλο διάστημα”, μας λέει η Βάνα Φωτοπούλου
από τη Β’ΕΛ ΜΕ Δυ τι κής Ατ τι κής,
“Χρειάζεται να δοθεί στη βάση των
καθηγητών η ευκαιρία να ξεσηκωθεί.
Χρειά ζε ται να εί μα στε δί πλα στη
ΠΟΣΔΕΠ και τους φοιτητές που δί νουν τη μάχη και κλιμακώνουν, δεν
πρέ πει να τους αφή σου με μό νους
τους. Εί ναι συ νο λι κή η επί θε ση και
στην υγεία και παντού. Τώρα είναι η
ώρα να απαντήσουμε και να σταματή σουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι απερ γίες στις 15/2 και στις 27/2 είναι το
πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται άμεση
συνέχεια και όχι να είναι τουφεκιές
στον αέρα”.
Αντίστοιχα βήματα χρειάζεται να γί νουν και στους δασκάλους, παρόλο
που η ΔΟΕ δεν έχει καλέσει καν γενι -

κές συνελεύσεις των συλλόγων. “Οι
δάσκαλοι θεωρούν ότι η μάχη του άρθρου 16 είναι η συνέχεια του δικού
τους αγώνα το φθινόπωρο”, μας λέει
ο Σεραφείμ Ρίζος από το Σύλλογο Δασκάλων Ν.Χανίων, “Αν αυτό δεν έχει
εκφραστεί μαζικά στο δρόμο, φταίει η
αδράνεια της ηγεσίας της ΔΟΕ που
κα λεί στά σεις ερ γα σί ας που δεν
εμπνέουν και δε δίνουν προοπτική σε
κανέναν. Το επιχείρημα ότι υπάρχει
αδιαφορία των δασκάλων είναι μεγάλο ψέ μα. Κα λού με την ηγε σία της
ΔΟΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για το κίνημα.
Στα Χανιά οι συνάδελφοι συμμετέχουν σε όλες τις δια δη λώ σεις και
όποτε βγαίνουμε κλιμάκια ενημέρωσης στα σχολεία, όλοι δηλώνουν ότι
είναι μαζί με τους φοιτητές ενάντια
στην αναθεώρηση. Ο Σύλλογός μας,
μάλιστα, συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή αγώνα της πόλης που δημιουργήθηκε πρόσφατα μαζί με τους καθηγητές, τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις. Σαν Πρωτοβουλία Γενοβα
Εκπαιδευτικών προτείνουμε να προ χωρήσουμε σε γενικές συνελεύσεις
των συλλόγων μας και να αποφασίσουμε 24ωρη απεργία στις 15 Φλεβάρη μαζί με τους καθηγητές. Αν βγούμε ξανά τώρα σε απεργίες θα τσακίσουμε την κυβέρνηση και θα κερδίσουμε όλα τα αιτήματά μας. Γιατί θα
είμαστε πραγματικά όλοι μαζί”.

Σε περιοδεία φοιτητών της Πρωτοβουλίας Γένοβα τη Δευτέρα στα
νοσοκομεία Παίδων, οι εργαζόμενοι μιλούσαν για την ανάγκη κοινών εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων. “Η παρουσία μας στο Αγία Σοφία έκανε
τεράστια αίσθηση”, μας είπε η Νίκη Αργύρη από την Φιλοσοφική, “Γυρίσαμε δεκάδες τμήματα του νοσοκομείου, μοιράζοντας προκηρύξεις και
μιλώντας με τους εργαζόμενους. Στο λογιστήριο συναντήσαμε μέλος
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων που αμέσως δέχτηκε να καταθέσει
στο Σωματείο ψήφισμα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Μαζί
με άλλους δύο εργαζόμενους δίπλα του ξεκινήσαμε επί τόπου μια μεγά λη συζήτηση, για την υγεία, την παιδεία και όλες τις επιθέσεις της κυβέρνησης, αλλά
και για το κίνημα που αντιστέκεται.
Λίγο μετά το ίδιο έγινε σε άλλο τμήμα με νοσηλεύτριες και γιατρίνες, που μας ρωτούσαν τι χρειάζεται να γίνει για να κινηθούν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ποια τα
βήματα για να οργανωθεί κάτι που θα εκφράζει τη διάθεσή τους για δράση. Σε κάθε
τμήμα, οι εργαζόμενοι μας δήλωναν τη συμπαράστασή τους και έλεγαν ότι ο αγώνας
είναι κοινός.
Οταν φτάσαμε στο Αγλαϊα Κυριακού, συναντήσαμε δεκάδες εργαζόμενους μπροστά στα Επείγοντα. Είχαν στάση εργασίας και συγκέντρωση καθώς διεκδικούν προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδότηση της υγείας και αυξήσεις. Οπως κι εμείς, παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Μας κάλεσαν να πάμε την Τετάρτη
ξανά και να μιλήσουμε στη γενική τους συνέλευση, ενώ μας προτάθηκε να οργανώ σουμε μια κοινή εκδήλωση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
Το ίδιο πρέπει να κάνουμε οι φοιτητές σε όλα τα νοσοκομεία, γι’αυτό και σα συντονιστική επιτροπή κατάληψης Φιλοσοφικής αποφασίσαμε να πάμε την Τετάρτη στη
γενική συνέλευση στο Αγλαϊα Κυριακού αλλά και την Πέμπτη 1 Φλεβάρη για περιοδεία στο νοσοκομείο Σωτηρία”.
Την ίδια στιγμή, το Σωματείο Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποιεί
την Τετάρτη 31 Γενάρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 11.30πμ με αποκλεισμό της πύλης, διεκδικώντας λύση σε μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το
νοσοκομείο, όπως ελλείψεις σε προσωπικό. Η κινητοποποίηση είναι και για συμπαράσταση στους φοιτητές, γι’αυτό θα γίνει την ίδια ώρα με τη διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας.
Για να γενικευτούν αυτά τα παραδείγματα σε όλα τα νοσοκομεία και να ξεκινήσει
ένας κοινός αγώνας για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία, οι γιατροί και οι εργαζόμενοι της Πρωτοβουλίας Γένοβα στα νοσοκομεία πήραν την πρωτοβουλία να
απευθύνουν κάλεσμα στις 5μελείς επιτροπές των γιατρών και στα Σωματεία Εργαζόμενων να πάρουν αποφάσεις για ανοιχτές επιτροπές αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση παιδείας-υγείας, για κοινές εκδηλώσεις νοσοκομειακών φοιτητών και πανεπιστη μιακών μέσα στα νοσοκομεία, καθώς και να απευθύνουν κάλεσμα σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ να συμπορευτούν με πανεργατική απεργία στο πλευρό των φοιτητών.
Προσπάθεια για εκδήλωση γίνεται ήδη στο Αττικό Νοσοκομείο την επόμενη Τρίτη.
Σε περιοδεία των εργαζόμενων της Πρωτοβουλίας Γένοβα στο νοσοκομείο με κάλπη,
μαζεύτηκαν δεκάδες υπογραφές και ψήφοι ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
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KOINH
ANTIΠOΛEMIKH
ΣYΣKEΨH

XEIPOΠEΔEΣ
ΣTO ΣYNTONIΣTH THΣ
ΠPΩTOBOYΛIAΣ ΓENOBA

Π

λατιά αντιπολεμική σύσκεψη οργανώνεται την Πέμπτη 1 Φλεβάρη στις 5 το απόγευμα στο ΕΚΑ με
θέμα την συνδιόργανωση ενός μεγάλου αντιπολεμικού συλλαλητήριου στις 17 Μάρτη, στην τέταρτη επέτειο από την εισβολή στο Ιράκ.

Γ

εύτηκα από πρώτο χέρι τι σημαίνουν τα αυξημένα
μέτρα «νόμου και τάξης» του Βύρωνα Πολύδωρα σε
ένα κρατητήριο στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως
τη Δευτέρα ολόκληρο το βράδυ.
Καταρχήν «έπεσα στα δόκανα» των ζητάδων που σταματούσαν κόσμο στην Αθηνάς και Σοφοκλέους όταν κατέβαινα οδηγώντας μηχανάκι. Με κάλεσαν «να τους πλησιάσω»
όταν σταμάτησα στο φανάρι απ’ όπου άνετα διέκριναν τα
αυτοκόλλητα της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ στους καθρέφτες με σύνθημα καταλήψεις απεργίες, η αναθεώρηση
του άρθρου 16 δεν θα περάσει. Στο τσέκ-πόιντ ο ζητάς
μου ζήτησε να τον ακολουθήσω λέγοντάς μου «σου κάνω
προσαγωγή για να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων σου
στα κομπιούτερ του τμήματος».
Σε ελάχιστα λεπτά μου ανακοίνωσαν ότι δεν μπορώ να
φύγω γιατί η Ασφάλεια τους κοινοποιεί ότι εκκρεμεί σε βάρος μου καταδικαστική 8μηνη απόφαση από τις 2/2/2005
για συκοφαντική δυσφήμιση! Ρωτήθηκα μάλιστα αν γνωρίζω
από που μπορεί να προέρχεται μια τέτοια καταδίκη αφού οι
ίδιοι δεν μπορούσαν να μου πουν τίποτα γι αυτή την καταδίκη! Δήλωσα ότι ως συντονιστής της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ και εκπρόσωπος Τύπου της Συμμαχίας Σταματήστε τον
Πόλεμο δεν γνωρίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και αμφισβή τησα ότι πράγματι έχω καταδικαστεί αρνούμενος να υπογράψω έγγραφο που συνέταξε το τμήμα για την σύλληψη
μου με την αιτιολογία «διώκεται». Τους έδειξα μάλιστα άρθρο καθημερινής εφημερίδας με την υπογραφή μου με τίτλο «άρχισε η αντίστροφη πορεία για τον Μπούς στην Ουάσιγκτον» της ίδιας μέρας. Σε λίγη ώρα συνδικαλιστές της
ΑΔΕΔΥ και της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ ζητούσαν να αφεθώ
ελεύθερος χωρίς να παίρνουν εξηγήσεις.
Παρά τις διαμαρτυρίες του δικηγόρου Δ.Μπελαντή που
επισήμανε ότι η διεύθυνση δεν συμπίπτει και τα στοιχεία
που έδινε η Aσφάλεια δεν ήταν πλήρη οδηγήθηκα σε ένα
κλουβί μαζί με δύο μετανάστες από την Ρουμανία, ένα φοιτητή της Καλών Τεχνών και ένα ταξιδιωτικό πράκτορα. Δίπλα σε αυτό το γεμάτο κατσαρίδες κλουβί βρίσκονταν μετανάστες που ακριβοπλήρωναν τις τηλεκάρτες του ΟΤΕ
για να επικοινωνούν με τις οικογένειες τους (10 αντί για 5
ευρώ) και πλήρωναν 5 ευρώ το πακέτο τσιγάρα! Αραγε σε
ποιούς κ. διοικητά;
Η ξαγρύπνια ήταν αναγκαστική και στις 9 το πρωί μας
πέρασαν χειροπέδες-κι αυτές φρόντισε να τις έχει από τις
ΗΠΑ ο κ Πολύδωρας- για να πάμε στην σήμανση της ΓΑΔΑ
για να «φωτογραφηθούμε». Οι συνοδοί κουβαλούσαν τα
δακτυλικά αποτυπώματα που μας πήραν στο τμήμα. «Είστε
πια ένας σεσημασμένος» μου δήλωσε ένας ασφαλίτης. Είχα ήδη πληροφορηθεί από τον δικηγόρο μου ότι στην εισαγγελία τα στοιχεία δεν αφορούσαν εμένα αλλά κάποιον
με «αντίστροφο» ονοματεπώνυμο από το δικό μου. Παρ’
όλα αυτά συνέχισαν την «σήμανση» έτσι κι αλλιώς.
Είναι ένα μικρό δείγμα τι τραβάνε καθημερινά χιλιάδες
νεολαίοι, τις πιο πολλές φορές χωρίς την στήριξη που είχα
εγώ καταλήγοντας να τραβάνε τα μαλλιά τους φορτωμένοι με κλήσεις η άλλες ανύπαρκτες κατηγορίες.
Δεν θεωρώ τυχαίο το συμβάν να συμπληρώνει τον φάκελο μου η Aσφάλεια με καταδίκες ανύπαρκτες και να με
τσακώνουν ζητάδες για μια βραδιά φρονηματισμού στο
τμήμα. Είναι κατήφορος χωρίς τέλος του Βύρωνα Πολύ δωρα που για χάρη του Μπους και του πολέμου του έχει
μετατρέψει την Αθήνα σε Γάζα με τσέκ-πόιντ με τους πραί τορες του να εκπλήσσουν πότε σαν απαγωγείς των Πακι στανών και πότε σαν επιτιθέμενες ζαρντινιέρες.
Ευχαριστώ τους συνδικαλιστές και τους δικηγόρους
που βρέθηκαν στο πλευρό μου.
ΥΓ. Στην εισαγγελία μου έδωσαν ένα χαρτί που μου συστήσανε να το κουβαλάω για να δείχνω ότι ΔΕΝ κατηγορούμε για συκοφάντηση!!! Επειδή σε λίγο θα μου δώσουν
βεβαίωση ότι δεν είμαι ελέφαντας επιφυλάσσομαι για τις
αντιδράσεις μου άμεσα σε συνεννόηση με τον ΔΣΑ. για να
κόψουμε την φόρα στους επιτελείς του νόμου και της τάξης του Βύρωνα Πολύδωρα.

Πέτρος Κωνσταντίνου,

συντονιστής Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ 2001,
6932828964

Ποιός απειλεί με ποινή
θανάτου τους
κρατούμενους της 6 Mάη;

Σ

υμπαραστάτες των απεργών πείνας Ταράσιου Ζαντορόζνι και Γερά σιμου Κυριακόπουλου βρέθηκαν με πανό στην είσοδο του Υπουργείου Δικαιοσύνης την Δευτέρα 29 Γενάρη. Μέλη της Ένωσης Δικη γόρων για
την υπεράσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων, γιατροί της ΕΙΝΑΠ αλλά και
δεκάδες νέοι απαίτησαν να σταματήσει
ο υπουργός Δικαιοσύνης να αγνοεί την
υπόθεση βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές
των δύο απεργών πείνας.
Mαζί με τον Κώ στα Κα τσα δού ρας
βρίσκονται άδικα προφυλακισμένοι από
τις 6 Μάη όταν η αστυνομία επετέθη μετά το τέλος της αντιπολεμική διαδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ
και συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές. Οι
κατηγορίες σε βάρος τους είναι προϊόν
σκευωρίας. Αστυνομικοί ανασκεύασαν
τις αρχικές τους καταθέσεις ώστε να
συμπίπτει η σύλληψή τους με σημεία
όπου είχαν προηγηθεί επεισόδια με την

αστυνομία. Η προφυλάκισή τους από
τότε αποτελεί σκάνδαλο όπως και η άρνηση του συμβουλίου Εφετών να ορίσει
μέρα για την εκδίκαση του αιτήματος
των τριών για αναστολή της κράτησης
και ορισμό δικάσιμης.
Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ η δικηγόρος
Βάσω Καραϊνδρου κατέστησε υπεύθυνο τον ίδιο τον υπουργό Α. Παπαληγούρα. «Δεν είναι δυνατόν οι κουμπάροι να
αποφυλακίζονται και οι διαδηλωτές να
αγνοούνται».
Ο Π. Κωνσταντίνου από την Πρωτοβου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001 απαί τη σε την
άμεση απελευθέρωση των τριών διαδηλωτών και έβαλε το ερώτημα: «Μήπως
ο κ. Παπαληγούρα περιμένει να καταλήξουν οι δύο απεργοί πείνας για να
πάρει πρωτοβουλία;»
Ηδη, εκατοντάδες υπογραφές έχουν
μαζευτεί από Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ενώ φοιτητικές συνελεύσεις απαιτούν την αποφυλάκιση των τριών.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετέχουν τα συνδικάτα, οι κοινότητες των μεταναστών, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, η Δημοκρατική Συσπείρωση, η ΕΕΔΥΕ, η
ΕΕΔΔΑ, η Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση, η Πρωτοβουλία μελών του ΠΑΣΟΚ ενάντια στην αναθεώρηση του Αρθρου 16, τα συντονιστικά των καταλήψεων, η Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο και πολλοί άλλοι φορείς.
Οπως αναφέρει σε προκήρυξη που κυκλοφορεί η Συμ μαχία Σταματήστε τον Πόλεμο για το συλλαλητήριο της
17 Μάρτη:
«Ενώ ο Μπους καταποντίστηκε στις εκλογές θέλει σήμερα να κλιμακώσει τον πόλεμο στέλνοντας στο σφαγείο
του Ιράκ 20.000 επιπλέον πεζοναύτες. Βομβάρδισε τη
Σομαλία και ετοιμάζει επίθεση στο Ιράν και τη Συρία. Ο
αμερικάνος πρέσβης Τσαρλς Ρης, ως νέος Πιουριφόι,
απαί τη σε «να βγει ο ελ λη νι κός στρα τός από την Κα μπούλ» και να υπάρξει «μεγαλύτερος έλεγχος στους μετανάστες από το Πακιστάν, το Ιράκ και το Λίβανο.»
Η κυβέρνηση Καραμανλή έτρεξε να ανταποκριθεί αμέσως. Είναι πια ένας πρόθυμος συνεταίρος σε αυτό το
μακελειό που κόστισε ήδη τις ζωές 650.000 Ιρακινών και
πάνω από 3.000 αμερικανών στρατιωτών. Στην Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες η Ντόρα Μπακογιάννη δεσμεύτηκε για μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο στο Αφγανι στάν με άμεση αποστολή τεθωρακισμένων και παράταση
της παρουσίας του ελληνικού στρατού.
Είναι πρόκληση να μας ζητάνε να θυσιάσουμε τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας για χάρη αυτού
του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Δεν θέλουμε
κάμερες-χαφιέδες, ούτε κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ούτε νέους τρομονόμους. Αντιστεκόμαστε
στην ισλαμοφοβία και το ρατσισμό».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ… ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
«Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΞΗ» ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ!

Oικονομική Εξόρμηση
Eυχαριστούμε
Με τα 6.500 ευρώ που μας στείλατε την περασμένη βδομάδα φτάσαμε τα
100.500 ευρώ! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες που βοήθησαν να καλύ ψουμε τον στόχο της οικονομικής
εξόρμησης για την Εργατική Αλληλεγγύη. Με την δική σας την ενίσχυση θα συνεχίσουμε να κάνουμε την εφημερίδα μας ακόμα καλύτερη και να πρωτοστατούμε σε όλες τις μάχες.

Συμμαχία

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Αλσος 6μμ
17 Μάρτη - Το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στην κλιμάκωση του Μπους

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 καφέ Μινώταυρος 12μες
17 Μάρτη - Το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στην κλιμάκωση του Μπους

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

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 , 15 ευρώ
εξάμηνη , 37 ευρώ
ετήσια , 75 ευρώ

4

Νο 753

Tο κίνημα του Aρθρου 16

KATAΛHΨEIΣ
Συζητάμε
οργανώνουμε
εξορμούμε
HPAKΛEIO
Πάνω από 1000 φοιτητές διαδηλώσαμε την περασμέ νη Τετάρ τη 24 Γενάρη
στο παγκρήτιο συλλαλητήριο των καταλήψεων που έγινε στο Ηράκλειο. Το κέντρο μας ήταν η αντίθεση στην κατάργηση του ασύ λου και στο Νό μο Πλαί σιο
ύστερα από την προσπάθεια της κυβέρνησης Καραμανλή να ανοίξει αυτά τα μέτω πα και να χρη σιμοποιή σει την δεξιά
προπαγάνδα της για να μας απομονώσει.
Το συλ λα λη τή ριο στη ρί χτη κε κύ ρια
από τους φοιτητές του Ρεθύμνου και των
Χανίων που ήρθαν μαζικά για να στηρίξουν τις δύο καταλήψεις του Βιολογικού
και του Χη μι κού που εί χαν μεί νει την
προηγούμενη βδομάδα σε κατάληψη στο
Ηράκλειο. Από κάθε πόλη ήρθαν τρία λε ωφορεία ζωντανεύοντας πραγματικά τη
διαδήλωση και δίνοντάς μας έμπνευση
να κινητοποιηθούμε και ξαναβγούμε μαζικά κι εμείς σε καταλήψεις.
Ο λόγος που μόνο δύο σχολές συνέχισαν τον αγώνα τις τελευταίες βδομάδες
στο Ηρά κλειο, δεν εί ναι φυ σι κά ότι οι

φοιτητές δεν θέλουν να παλέψουν τις
επιθέσεις της κυβέρνησης και την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας. Ισα ίσα που καθημερινά ο κόσμος μας ρωτά πότε θα
αποφασίσουμε κι εμείς πάλι να βγούμε
σε καταλήψεις. Φταίνε κύρια οι παρατάξεις της ΠΚΣ και της ΠΑΣΠ που στις γενικές συνελεύσεις είχαν υποκύψει στα
επιχειρήματα του χαμένου εξαμήνου και
της χαμένης εξεταστικής.
Η διαδήλωση της περασμένης Τετάρ της, όμως, και ο δυναμισμός των συμφοιτητών μας από τις άλλες πόλεις έδωσε νέα πνοή στο κίνημα και έτσι τώρα
έχουμε νέες γενικές συνελεύσεις σε όλα
τα τμήματα. Επίσης όλες οι παρατάξεις
έχουν αλλάξει στάση και μιλάνε για καταλήψεις διαρκείας. Οι σχολές του Ηρακλείου ήταν από τις πιο μαχητικές στο κίνημα του καλοκαιριού κι αυτό δεν το ξεχνάμε.

Βασίλης Μυρσινιάς,

Πρωτοβουλία Γενοβα Επιστήμης
Υπολογιστών Ηρακλείου

MAΘHMATIKO AΘHNAΣ
Εκδήλωση με θέμα: “Η Ρώσικη Επανάστα ση το 1917” συν διορ γα νώ σα με η
Πρωτοβουλία Γένοβα Φοιτητών Μαθηματικού και η ΠΑΣΠ την περασμένη Παρασκευή 26 Γε νά ρη στην κα τει λημ μέ νη
σχολή μας. Πάνω από 20 φοιτητές, ανένταχτοι και ορ γα νω μέ νοι από όλη την
Αρι στερά, ήρ θαν για να πα ρακολουθήσουν και να παρέμβουν στη συζήτηση.
Στην εισήγησή του, ο Γεράσιμος Χαροκόπος από της ΠΑΣΠ θύμισε μερικές
από τις πιο ση μα ντι κές ημε ρο μη νίεςσταθ μούς της Επα νά στα σης, δι ά βα σε
αποσπάσματα από τις ομιλίες του Λένιν
και του Τρό τσκι τον Οκτώ βρη του ‘17
όταν τα Συμβούλια των Εργατών έπαιρ ναν την εξουσία στα χέρια τους και τόνι σε ότι η Ρώσικη Επανάσταση δεν ανήκει
σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά εί ναι κληρονομιά των εργατών και της νεο λαίας σε όλο το κόσμο.
Ο Χρή στος Κιούπης από την Πρωτο βουλία Γένοβα συνέχισε, περιγράφοντας
την πο ρεία της Επα νά στα σης από το
Φλεβάρη μέχρι τον Οκτώβρη και μένο ντας πάντα στις σημαντικές στιγμές στις
οποίες κρίθηκε η νικηφόρα έκβασή της.
Ανέ δει ξε το ρό λο του κόμ μα τος των
Μπολσεβίκων το ‘17 και την ενιαιομετω-

πική τακτική του για να προχωρήσει η
διαδικασία της επανάστασης, συνδέοντάς την με το σήμερα και τις επιλογές
που έχουν να κάνουν οι καταλήψεις για
να νικήσουν αλλά και η Αριστερά για να
ανοί ξει την προ ο πτι κή της συ νο λι κής
ανατροπής τους καπιταλισμού.
Η συζήτηση ήταν πλούσια με ερωτή σεις και πα ρεμ βά σεις τό σο από τους
ανένταχτους φοιτητές όσο και από τα
μέλη της ΠΑΣΠ και της ΚΝΕ με κύρια σημεία το ρόλο του επανασταστικού κόμ μα τος στις μά χες του κι νή μα τος, την
επιρροή της ρώσικης επανάστασης στις
άλλες χώρες καθώς και το πώς χάθηκε.
Ηταν σίγουρα μια ζωντανή συζήτηση,
από τις καλύτερες στιγμές στην κατάλη ψη του Μαθηματικού τις τελευταίες βδο μάδες, δείχνοντας ότι οι σχολές πρέπει
να έχουν πολιτικές συζητήσεις γιατί αυ τές βοηθάνε το κίνημα να προχωρήσει.
Και εμείς και η ΠΑΣΠ θεωρούμε πλέον
ότι πρέπει να καθιερώσουμε τη συνδιορ γάνωση εκδηλώσεων που να είναι πόλος
έλξης για όλους τους φοιτητές και προ σανατολιζόμαστε για νέα συζήτηση αυτή
την Παρασκευή 2 Φλεβάρη με θέμα την
πάλη ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ.

Γρηγόρης Λιακόπουλος,

Πρωτοβουλία Γένοβα Μαθηματικού

NOMIKH AΘHNAΣ
Την Πέμπτη το μεσημέρι, στα πλαίσια των εκδηλώσεων, είχε προγραμματιστεί ανοιχτή συζήτηση στην κατειλημμένη σχολή της Νομικής με θέμα την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, την αναθεώρηση του
άρθρου 16 και το φοιτητικό κίνημα. Στην κουβέντα αυτή, η Πρωτοβουλία Γένοβα συνεισέφερε με ομιλητή τον Πάνο Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη.
Στις τοποθετήσεις του επίσης προσέθεσαν 2 φοιτητές από την επιτροπή κατάληψης. Η συζήτηση που ακολούθησε είχε κέντρα το παρελθόν των επιχειρούμενων νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, και
ποιό σκοπό εξυπηρετούν, τη μεγάλη μάχη για τη διατήρηση το χαρακτήρα δωρεάν-δημόσιας Παιδείας και τις οργανωμένες αντιδράσεις
του Κινήματος σε όλη την ιστορία του. Η κουβέντα ήταν χρήσιμη σε
όσους πήραν μέρος για να δοθεί η εικόνα πως οι σημερινοί αγώνες
είναι κομμάτι μιας αλυσίδας αντιδράσεων σε όσα οραματίζονται για
τα πανεπιστήμια μας αυτοί που τα θέλουν στείρα εκπαιδευτήρια, χωρίς ελευθερία διακίνησης ιδεών, να υπηρετούν σκοπούς έρευνας στα
χέρια της αγοράς, και διαχειριζόμενα από τους managers. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα, καθώς ανανεώθηκε
πανηγυρικά η κατάληψη μετά τη συνέλευση της Πέμπτης.

Kώστας Tόδουλος

ΓENOBA PEΘYMNOY
Στα πλαίσια της κατάλη ψης η Πρω τοβου λία ΓΕΝΟΒΑ θεωρεί
αναγκαίο την ύπαρξη συζητήσεων όχι μόνο για την αναθεώρη ση
του άρθρου 16 αλλά γενικώς τα ζητήματα που απασχολούν το κίνημα συνολικότερα. Είναι φανερό ότι το φοιτητικό κίνημα έχει ανάγκη
τις ιδέες για να είναι πιο δυνατό, πιο συνολικό και πιο επιθετικό.
Την Τρίτη 23/1 πραγματοποιήθηκε φόρουμ στην κατάληψη με θέμα τον «Τρότσκι και το ενιαίο μέτωπο», την παρακολούθησαν 25
άτομα και μέλη άλλων παρατάξεων. Όλοι συμφωνούσαν με την
χρησιμότητα του ενιαίου μετώπου αυτή τη στιγμή και έμπαιναν ζητήματα για το αν μπορεί το ενιαίο μέτωπο να εκφραστεί και στις
φοιτητικές εκλογές. Μετά από 2 ώρες συζήτησης βγήκαμε πολύ
πιο πεισμένοι για την ανάγκη της ενιαιομετωπικής δράσης και πως
μπορούμε αυτό να το γενικεύσουμε στους υπόλοιπους χώρους εργαζομένων.
Το Σάββατο 27/1 πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα την «οικολογική καταστροφή και την απάντηση του κινήματος». Την κουβέντα άνοιξε ο Θοδωρής Ανδρίτσος μέλος της ΓΕΝΟΒΑ φοιτητών,
μιλώντας για τις καταστροφικές συνέπειες του καπιταλισμού αλλά
και για την απάντηση που μπορούμε να δώσουμε μέσα από το αντικαπιταλιστικό κίνημα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Νικολαίδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας στο πανεπιστήμιο που
μίλησε για τη νεοφιλελεύθερη πολιτική αλλά και την αναγκαιότητα
συλλογικής δράσης και όχι ατομικών λύσεων στα ζητήματα της οικολογίας.
Άνοιξε πλούσια συζήτηση από τους φοιτητές με ερωτήσεις αν
φταίνε όλοι για την καταστροφή του περιβάλλοντος ή μόνο οι καπιταλιστές μέχρι και τοποθετήσεις για την αποξένωση του ανθρώπου
από το περιβάλλον και ποιες είναι οι λύσεις. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τις 29 – 30 Γενάρη, στο 1ο αντικαπιταλιστικό διήμερο
της Πρ. ΓΕΝΟΒΑ στο κατειλλημένο πανεπιστήμιο με συζητήσεις
από την Λατινική Αμερική, το αντιπολεμικό κίνημα και τις 17 Μάρτη,
μέχρι και την τέχνη και το κίνημα.

PEΘYMNO
Μεγάλη εκδήλωση διοργάνωσε η κατάληψη ΑΕΙ Ρε θύ μνου με συμ με τοχή από την
ΠΟΣΔΕΠ, με θέμα την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά και την απερ γία διαρ κεί ας
που κήρυξε η ΠΟΣΔΕΠ. Περίπου 50 άτομα,
φοιτητές και καθηγητές, συζήτησαν για αρκετή ώρα για το πώς συνεχίζει το κίνημα ενάντια στην επίθεση του Καραμανλή.
Την εισήγηση άνοιξε ο Κυριάκος από το
συντονιστικό της κατάληψης που περιέγραψε
τις αποφάσεις του συλλόγου όσο αναφορά
τις «μεταρρυθμίσεις» στην παιδεία. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Φάνης Πάκος, συνδικαλιστής της ΠΟΣΔΕΠ από την Αθήνα ο οποίος
χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο κόσμος της
παιδείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πόλεμο
με την κυβέρνηση και ότι δε χωράνε σκεπτικισμοί και δισταγμοί αλλά δύναμη και μάχη μέχρι το τέλος. Ήταν ιδιαίτερα εμπνευστικός
για όλους μας και αποτέλεσε ιδιαίτερη βοήθεια και για τα μέλη των ενιαίων φορέων αλλά και όλου του κόσμου που παρακολούθησε
την συζήτηση. Τέλος, το λόγο πήρε ο Παντελής από τη συντονιστική επιτροπή της κατάληψης περιγράφοντας το φοιτητικό κίνημα,
τους σταθμούς για τη συνέχεια αλλά και με
ποιόν τρόπο μπορεί πραγματικά να συνδεθεί
με την εργατική τάξη ώστε να δημιουργηθεί
ένα εκρηκτικό μίγμα που θα τσακίσει την κυ βέρνηση.
Τα επόμενα ραντεβού της συντονιστικής
επιτροπής της κατάληψης είναι: τη Δευτέρα
συνάντηση με όλα τα σωματεία του Ρεθύμνου για συντονισμό, την Τρίτη 7μμ αποκλεισμό του λιμανιού για να απαιτήσουμε
κα θη με ρι νή σύν δε ση με τον Πει ραιά, με
φθηνά εισιτήρια, την Τετάρτη τοπικό συλλαλητήριο στις 6μμ και την Πέμπτη μεγάλη εκδήλωση με τους ενιαίους φορείς, την επιτροπή ενάντια στην αναθεώρηση του αρ. 16
και το συντονιστικό της κατάληψης. Χτες
πραγματοποιήθηκε το μάζεμα της επιτροπής στην πόλη για το πώς συνεχίζεται η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του αρ. 16. Η
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ που συμ με τέ χει
στην επιτροπή πρότεινε τη σύνταξη ψηφισμάτων που να καλούν σε γενική απεργία,
προκειμένου να πιέσουμε την ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ, να βγούν μαζί μας στον αγώνα. Και
πρό τει νε επί σης τη πραγ μα το ποί η ση μια
κοινής μεγάλης φοιτητικής, εργατικής, μαθητικής συνέλευσης που θα αναλάβει διάφο ρες δρά σεις στην πό λη ενά ντια στην
αναθεώρηση του άρθρου 16.
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Aπομονώνεται η κυβέρνηση,
Oύτε τους πρυτάνεις
όχι οι καταλήψεις
δεν μπορεί
να συσπειρώσει

“Μ

αριέττα και Κωστάκη τα έχετε χαμένα, ξυπνάει ο εφιάλτης του ‘91”, είναι ένα από τα
πιο γνωστά και πετυχημένα συνθήματα των
φοιτητών που συνεχίζουν αποφασιστικά τις καταλήψεις
διαρκείας και αυτή την εβδομάδα. Είναι το σύνθημα που
δίνει την καλύτερη εικόνα της κυβέρνησης της ΝΔ και
του κινήματος ταυτόχρονα. Πάνω από 300 σχολές είναι
κατειλημ μένες, οι πανεπιστη μιακοί της ΠΟΣΔΕΠ ξεκινούν απεργία διαρκείας και οι φοιτητές απευθύνουν κάλεσμα στα συνδικάτα για πανεργατική απεργία. Αντίθετα στην κυβέρνηση και τους υποστηριχτές της επικρατεί
σύχγυση.

ΘEΣΣAΛONIKH
Περισσότεροι από 5000 διαδήλωσαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 24 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο συμμετείχαν και
οι 35 κατειλημμένες σχολές του Α.Π.Θ, 23 καταλήψεις των Τ.Ε.Ι, μπλοκ
των καθηγητών της ΕΣΔΕΠ, τοπικές ΕΛΜΕ και δευτεροβάθμια σωματεία.
Η πορεία ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και κράτησε πολλές ώρες, δεν
έχασε σε κανένα σημείο το παλμό της με συνθήματα «Μαριέττα Κωστάκη
δεν πέφτουμε στη φάκα, θα κάνουμε εξέγερση θα γίνουμε ΟΑΧΑΚΑ!»
περνώντας από το ΠΑΜΑΚ, το οποίο καλέσαμε να συντονιστεί με τις 350
καταλήψεις πανελλαδικά. Στη συνέχεια η πορεία πέρασε από την ΕΡΤ3
διεκδικώντας χρόνο για τους φοιτητές, τις καταλήψεις και τα μαζικά συλλαλητήρια, συνέχισε μέχρι το αμερικάνικο προξενείο όπου ακουστήκαν
αντιπολεμικά συνθήματα «Λεφτά για την παιδεία και την υγεία και όχι για
τον πόλεμο και την αστυνομία», «η πιο μεγάλη γιάφκα των τρομοκρατών
είναι η πρεσβεία των Αμερικανών», πέρασε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Β.Ε στο οποίο κρεμάστηκε πανό «έξω οι εταιρείες από
τις σχολές, παιδεία για τις ανάγκες της κοινωνίας» και κατέληξε στο
Υπουργείο Μακ. Θράκης, όπου οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν, κάτω από
την πολιτική της έντασης που εφαρμόζει η κυβέρνηση, την προκλητική
στάση των ΜΑΤ που είχανε περικυκλώσει την πορεία με διμοιρίες σε κάθε
στενό..
Στις γενικές συνελεύσεις που έγιναν Παρασκευή και Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη οι καταλήψεις κερδίθηκαν μαζικά, ενώ και η Θεολογική συντονίστηκε με τις υπόλοιπες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη που δίνουνε ραντεβού για το επόμενο τοπικό Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη
31/1 και το μεγάλο ραντεβού για το επόμενο Πανελλαδικό συλλαλητήριο
και Πανελλαδικό συντονιστικό στην Αθήνα στις 7 Φλεβάρη.
Αυτό που πρέπει να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο είναι η παρουσία των εργαζόμενων στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, με ακόμη πιο
πολλές κινητοποιήσεις από την πλευρά των συνδικάτων και των τοπικών
φορέων. Ήδη οι καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη οργανώνουν εξορμήσεις
σε εργατικούς χώρους, σε ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, εργοτάξια, σχολεία, παρέμβαση σε πλατείες και γειτονιές, προκειμένου να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο ο συντονισμός μας με όλους τους εργαζόμενους και να
τους καλέσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και 24 πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 7 Φλεβάρη τη μέρα που οι καταλήψεις Πανελλα δικά θα βρεθούν στην Αθήνα και θα συντονιστούν κλιμακώνοντας την
δράση τους για δεύτερη φορά. Οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους
είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην καταστολή της κυβέρνησης και
στην ίδια την υπεράσπιση του ασύλου από το κίνημα.
Οι φοιτητές της Πρωτοβουλία Γένοβα μέσα στις σχολές οργανώνουν
το Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 7Φλεβάρη στην Αθήνα και ανοίγουν
την πολιτική συζήτηση μέσα στις καταλήψεις με συζητήσεις για τη Λατινική Αμερική, την επανάσταση και την προοπτική του κινήματος. Χρειάζεται
να οργανώσουμε το ίδιο αποτελεσματικά και την παρέμβασή μας σε χώ ρους δουλειάς και να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή των εργαζόμενων
στον αγώνα για δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Σιαφάκα Αλεξάνδρα

Πρωτοβουλία Γένοβα ΜΜΕ Θεσσαλονίκης

Oι Διοικητικοί
με τους φοιτητές
Εκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιήσαμε την Πέμπτη 25 Γενάρη οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κύριο θέμα
συζήτησης ήταν φυσικά η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου
16 και ο δικός μας ρόλος στο κίνημα των καταλήψεων και των απεργιών.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουμε ήδη κινητοποιηθεί στο πλευρό των φοιτητών και των πανεπιστημιακών με 24ωρες απεργίες της Ομοσπονδίας μας
τις ημέρες των διαδηλώσεων. Ολοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συμμετοχή
μας στις κινητοποιήσεις δεν είναι μόνο για συμπαράσταση αλλά γιατί τόσο
η αναθεώρηση όσο και ο νέος νόμος πλαίσιο θα έχουν άμεσα αρνητικά
αποτελέσματα στην εργασία μας. Η προοπτική να μπουν οι επιχειρήσεις
και οι μάνατζερ στα δημόσια Πανεπιστήμια βάζει σε κίνδυνο τους μισθούς
και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ανοίγει το δρόμο για απολύσεις και
ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων. Ετσι, μαζί με τις 24ωρες
απεργίες, η συνέλευση ήταν μια ανάγκη για να δούμε τη δική μας συνεισφορά στο κίνημα που αυτή τη στιγμή κλιμακώνει τη δράση του.
Το κλίμα της συνέλευσης καθορίστηκε κύρια από τις ομιλίες του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ, Λάζαρου Απέκη και των φοιτητών από τις καταλήψεις. Ο Απέκης εξήγησε με σαφή τρόπο τις καταστροφικές επιπτώσεις
που θα έχει στα δημόσια Πανεπιστήμια τόσο η αναθεώρηση του άρθρου 16 όσο και ο Νόμος Πλαίσιο. Μίλησε για την απόφαση της ΠΟΣ ΔΕΠ να ξαναβγεί με απεργία διαρκείας και κάλεσε σε συντονισμό όλων
των φορέων και των συνδικάτων. Οι τρεις φοιτητές που τοποθετήθηκαν
στη συζήτηση, μας καλοσώρισαν στην υπό κατάληψη Νομική, μίλησαν
για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και τόνισαν την ανάγκη στήριξης
του αγώνα τους από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα
όσους εργάζονται στα Πανεπιστήμια.
Ολες οι τοποθετήσεις που ακολούθησαν κινήθηκαν στο ίδιο αγωνιστικό πλαίσιο, με αναφορές στη δύναμη του κινήματος, στην κλιμάκωση και την οργάνωσή του. Ετσι, οι πάνω από 70 διοικητικοί που
συμμετείχαμε αποφασίσαμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι η δημιουργία ανοιχτής επιτροπής αγώνα που να πλαισιώνει
το ΔΣ του Συλλόγου μας, να ενημερώνει τους συναδέλφους και να
συντονίζει τη δράση όλων. Το δεύτερο είναι ότι απευθύνουμε κάλεσμα στη ΓΣΣΕ και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν πανεργατική απεργία ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
Την επόμενη κιόλας μέρα συνεδριάσαμε ως επιτροπή αγώνα και απο φα σί σα με να κα λέ σου με σύ σκε ψη όλων των Συλ λό γων Διοι κη τι κών
Υπαλλήλων στην Αττική για να τους μεταφέρουμε τις δικές μας αποφάσεις αλλά και για να συντονιστούμε σε κοινή δράση. Επίσης, να οργανώσουμε εξορμήσεις και εκδηλώσεις σε όσες περισσότερες υπηρεσίες
διοικητικών μπορούμε, ώστε περισσότεροι συνάδελφοι να μπουν στη μάχη. Ολα αυτά μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για κλιμακώση των απεργιών των διοικητικών όπως η ΠΟΣΔΕΠ.

Ιωάννα Λούβρου,

διοικητικός υπάλληλος στο Βιολογικό Πρωτοβουλία ΓENOBA

Εκμεταλλευόμενη τα επεισόδια με την αστυνομία στη
πανελλαδική διαδήλωση της 17 Γενάρη, η κυβέρνηση
προσπάθησε να κάνει επίδειξη δύναμης ανακοινώνο ντας ότι ετοιμάζει έκτακτη ρύθμιση για την άρση του
ασύλου και ότι προτίθεται να καταθέσει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή το Νόμο Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια.
Με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να ακολουθεί, η Γιαννάκου και ο Καραμανλής πίστευαν πως θα φοβίσουν τους
φοιτητές και θα αλλάξουν το κλίμα υπέρ των “μεταρρυθμίσεων”.
Οι κινήσεις τους είχαν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Οι φοιτητικές καταλήψεις φούντωσαν, τα συλλαλητήρια και οι γενικές συνελεύσεις μαζικοποιήθηκαν, τα
συντονιστικά πήραν αποφάσεις για καταλήψεις διαρκείας, οι πανεπιστημιακοί αποφάσισαν κλιμάκωση.
Ετσι η “κρίση στην Παιδεία” όπως την ονομάζουν όλα
τα ΜΜΕ οξύνθηκε σε βάρος της κυβέρνησης και την
ανάγκασε σε αναδίπλωση. Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκ προ σώ που Αντώ να ρου πως ήταν “προ σω πι κή
άποψη” η κατάθεση της ρύθμισης για το άσυλο σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ημερομηνία της ψήφισης
του νόμου πλαίσιο που παραμένει απροσδιόριστη και
προκαλεί διαφωνίες, όλα αυτά δείχνουν την αδυναμία
της κυβέρνησης.
Στο αρνητικό κλίμα προστέθηκε και η πρόταση των
Πρυτάνεων των 4 μεγαλύτερων Πανεπιστημίων για εξάμηνη τουλάχιστον αναβολή του Νόμου Πλαίσιο. Παράλληλα η Σύνοδός τους εξελίχτηκε σε τραγωδία, καθώς
όχι μόνο μεταφέρθηκε από το Βόλο στο Καστρί για “λόγους ασφαλείας” αλλά και μετατράπηκε από τριήμερη
και τακτική σε μονοήμερη και έκτακτη που θα ξεκαθαρίσει τις διαφωνίες τους περισσότερο παρά θα πάρει
αποφάσεις. Ετσι, όποιες κι αν είναι οι θέσεις των Πρυτάνεων, υπέρ ή όχι του νόμου πλαίσιο, όλοι μέσα στην κυβέρνηση καταλαβαίνουν ότι αν προχωρήσουν σε νέα
αναβολή, θα έχουν βάλει την ταφόπλακα συνολικά στην
“μεταρρύθμιση της παιδείας”.
Η αντεπίθεση του Καραμανλή δεν πέτυχε, λοιπόν, αυτή είναι η “σκληρή” για την κυβέρνηση πραγματικότητα.
Αντίθετα οι φοιτητικές καταλήψεις βρίσκονται στο πιο
δυνατό τους σημείο και χρειάζονται κλιμάκωση με συγκεκριμένα βήματα.
H συνέχιση των καταλήψεων διαρκείας είναι πλέον
δεδομένη. Στις συνελεύσεις που έγιναν αυτή τη Δευτέρα και την Τρίτη στις σχολές, οι φοιτητές μαζικά αποφάσισαν νέα βδομάδα κατάληψης, συμμετοχή στα συλλαλητήρια της Τετάρτης 31 Γενάρη και σύγκλιση των συντονιστικών κάθε πόλης για αποφάσεις των επόμενων
βημάτων.
Σαν συνέχεια χρειάζεται να αποφασιστεί ένα νέο μεγά λο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Αθή να στις 7
Φλεβάρη που να συνδυαστεί με ένα ακόμα πιο μαζικό
και αποφασιστικού χαρακτήρα Πανελλαδικό Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων. Χρειάζεται, τέλος, το άνοιγμα του αγώνα στους εργαζόμενους
με ένταση των εξορμήσεων σε εργατικούς χώρους μέχρι η πανεργατική απεργία να γίνει πράξη. Ετσι μπορούν οι φοιτητές να δόσουν τη χαριστική βολή στην
αναθεώρηση του άρθρου 16 και σε όλες τις επιθέσεις
της κυβέρνησης.

Λένα Bερδέ
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Ε

πι τυ χία εί χε η εκ δή λω ση με θέ μα «Η
ανα θε ώ ρη ση του αρ θρου 16 του Συ ντάγματος και προβλήματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης», που έγινε την Κυριακή 28 Γενάρη στον Κορυδαλλό. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από ανοιχτή επιτροπή στην οποία συμμετέ χουν ο Σύλλογος Δα σκάλων Κορυ δαλλούΑγίας Βαρ βά ρας, η ΕΛΜΕ Πει ραιά, η Ενωση
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κορυδαλλού,
ο Σύλλογος Φοιτητών Κορυδαλλού και ο Δήμος
της Πόλης και συμμετέχουν Δημοτικές Κινήσεις
του Κορυδαλλού και η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του 16ου και 17ου
Δημοτικού στην πλατεία Ελευθερίας, γέμισε κυρίως από εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και
Δημοτικούς Συμβούλους που παρακολούθησαν
με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις. Την εκδήλωση
άνοιξε ο Λ. Απέκης πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, ο
οποίος τόνισε ότι «αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή για την Δημόσια Παιδεία». Μίλησε για τους
αγώνες των πανεπιστημιακών, για την προσπά θεια συκοφάντhσης του φοιτητικού κινήματος
από κυβέρνηση και ΜΜΕ και για τις επιπτώσεις
της αναθεώρησης στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Στη συνέχεια ο Γ. Μεντζελίδης Γεν.Γραμ. του
Δήμου Κορυδαλλού μίλησε για τη σχέση της
αναθεώρησης με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης και ο Κ. Παπαδάκης δικηγόρος ανα φέρθηκε στο σύνολο της συνταγματικής αναθεώρησης καταδεικνύωντας ότι στο σύνολό τηςβ
έχει σαν στόχο να καταργήσει τις κατακτήσεις
προηγούμενων δεκαετιών. Ο Γ. Γράψας εκπρό σωπος του Πανελλαδικού Συντονιστικού αφού
μετέφερε το «κλίμα των αμφιθεάτρων» και τόνισε ότι η πάλη ενάντια στην αναθεώρηση τους
άρθρου 16 πρέπει να γίνει υπόθεση της κοινω-

O Kορυδαλλός λέει OXι
στην Aναθεώρηση του A16

Δεν είναι επιστημονική
φαντασία-συμβαίνει
στις HΠA

Πανεπιστήμια
στο έλεος της
χρηματιστηριακής
κερδοσκοπίας
νίας και των εργαζομένων. Ο Γ. Γρουτσάκος εκ
μέρους της ΑΣΓΜΕ, αναφέρθηκε στη διάλυση
της Δημόσιας Εκπαίδευσης που επιχειρείται
από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και
τέλος ο Β. Αρβανίτης πρόεδρος του Συλλόγου
Δασκάλων, τόνισε ότι η κυβέρνηση «βγάζει τη
δη μό σια εκ παί δευ ση σε πλειστη ρια σμό» και
έδωσε στοιχεία ότι η μείωση της χρηματοδότησης για τη δημόσια παιδεία τα τελευταία χρόνια
πάει χέρι χέρι με την αύξηση των αναλφάβητων.
Παρέμβαση στη συζήτηση έκανε και η Ελπίδα Καμπάνη από την Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ η

οποία τόνισε ότι αυτή η μάχη μπορεί να κλιμακωθεί, βάζοντας την εικόνα ότι εκτός από τους
φοι τη τές που υπερ ψη φί ζουν τις κα τα λή ψεις
διαρκείας, πολλές γειτονιές είναι ξεσηκωμένες.
«Μέσα από τη δράση μας μπορούμε να αναγκάσουμε τη ΓΣΕΕ να πάρει θέση και να προχωρή σει σε απεργία», τόνισε.
Στο τέλος αποφασίστηκε η συμμετοχή σε συγκέντρωση, που οργανώνεται στις 13 Φλεβάρη
στον Πειραιά από την αντίστοιχη Παμπειραϊκή
Επιτροπή, καθώς και επόμενη σύσκεψη της τοπικής επιτροπής Κορυδαλλού για να αποφασίσει τη συνέχεια της δράσης της.

Mια βραδιά στην Aγ. Παρασκευή

Ε

κδήλωση για την παιδεία και την αναθεώρηση του αρ 16 έγινε την
Παρασκευή 26 Γενάρη στο Αμφιθέτρο του Δημόκριτου στην Αγία
Παρασκευή. Την εκδήλωση διορ γάνωσε ο Δήμος και στο πάνελ
των ομιλητών ήταν ο Σπηλιωτόπουλος από τη ΝΔ, ο Χρυσοχοϊδης από το
ΠΑΣΟΚ, ο Γεωργιάδης από το ΚΚΕ, ο Φλαμποτάρης από το ΣΥΝ και ο
πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος. Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος
Γιάννης Πολίτης.
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Σε έναν μικρό Δήμο, όπως
αυτός της Αγίας Παρασκευής, και σε ένα απομονωμένο και "κυριλέ" χώρο
μαζεύτηκαν περίπου 400 άτομα με την συντριπτική πλειοψηφία τους να
είναι ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16.
Στην είσοδο του αμφιθεάτρου τον κόσμο υποδέχονταν οι σύντροφοι
της Πρωτοβουλίας Γένοβα που καλούσαν το κόσμο να υπογράψει ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16 και ενάντια στην άρση του ασύλου. Πριν
ακόμα ξεκινήσει η εκδήλωση πολλά πηγαδάκια είχαν δημιουργηθεί με συζητήσεις γύρω από το Α 16, τις καταλήψεις, το άσυλο. Εκεί ήταν όλη η
τοπική κοινωνία: από καθηγητές, δασκάλους, εργαζόμενους μέχρι δημοτικούς συμβούλους και φορείς.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Μπορεί η προπαγάνδα των ΜΜΕ να παρουσιάζει τον Σπηλιωτόπουλο σαν τον "σύγχρονο λόγο της ΝΔ" αλλά στην πραγματικότητα την ομιλία του θα τη ζήλευε και ο
καλύτερος κομματάρχης της ΕΡΕ της δεκαετίας του 60. Αφού παρουσιάσε τα δημόσια πανεπιστήμια σαν "άντρα ακολασίας και διακίνησης ναρκωτικών" (!) προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα γίνει από φορείς που έχουν τα χρήματα (όπως η
Eκκλησία), θα είναι μη κερδοσκοπικά και λίγο πολύ θα έρθουν στην Ελλάδα το ΜΙΤ, το Χάρβαντ και η Σορβόνη...ήταν τέτοια η αντίδραση του κό σμου που ο Γιάννης Πολίτης παρακαλούσε το ακροατήριο να σταματήσει
για να ακουστεί ο ομιλητής!
Όμως ακόμα πιό τραγική φιγούρα ήταν ο Χρυσοχοϊδης που μίλησε στη
συνέχεια. Επειδή είχε "ψυλιαστεί" ότι το ακροατήριο ήταν ενάντια στην
αναθεώρηση προσπαθούσε από τη μία να υπεραμυνθεί της "γραμμής
Γιωργάκη" και από την άλλη να διαχωριστεί από τη ΝΔ. Το αποτελέσμα
ήταν τέτοιο που στην δευτερομιλία του (ύστερα από "βομβαρδισμό" ερωτήσεων από κόσμο του ΠΑΣΟΚ) αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι μεν ενάντια στην αναθεώρηση αλλά αυτό το
απέδωσε στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς λέει το ΠΑΣΟΚ (!).
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ και καθηγητής στο ΕΜΠ Γεωργιάδης έκανε μία
πολύ καλή ανάλυση για την "ποιότητα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων". Πέ ρα από τους μύθους για τα "κακά δημόσια και καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια"
παρουσιάσε μία μελέτη που έδειχνε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευ ρώπη είναι στον πάτο. Μέσα στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου
υπάρχει μόνο ένα (!) ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το αδύνατο σημείο της τοπο -

θέτησης του Γεωργιάδη ήταν ότι επαναλάμβανε συνεχώς το επιχείρημα
ότι ακόμα και ο Ξανθόπουλος (πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και υφυπουργός
της ΝΔ) είναι ενάντια στην αναθεώρηση ενώ δεν βρήκε να πεί ούτε μία
κουβέντα για την υπόλοιπη αριστερά και την βάση του ΠΑΣΟΚ.
Αντίθετα ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ έκανε άνοιγμα και στην αριστερά και
στη βάση του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε για κοινή δράση. Μίλησε για ελεύθερη
πρόσβαση όλων σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά δυστυχώς ήταν πολύ
απολογητικός στην "επίθεση Σπηλιωτόπουλου" περί κουκουλοφόρων και
καταστροφών στα Πανεπιστήμια, ενώ ήταν πολύ ασαφής στο ζήτημα της
αξιολόγησης των πανεπιστημίων.
Ο Παναγόπουλος από τη ΓΣΕΕ έκανε μία αόριστη τοποθέτηση περί
παιδείας και μόνο ύστερα από επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε να πει
ότι η ΓΣΕΕ είναι ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16. Στην συνέχεια μιλήσαν εκπρόσωποι των φορέων. Είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι ομιλητές ήταν
ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16 και όλοι υπερασπίστηκαν το Δημόσιο
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το άσυλο.
Την παράσταση έκλεψε η ομιλία της Πρωτοβουλίας Γένοβα. Ενώ ο κα θορισμένος χρόνος ομιλιών ήταν 3 λεπτά, μιλήσαμε γύρω στα 10 λεπτά
γιατί το ακροατήριο μας χειροκροτούσε συνέχεια! Εξαντλώντας τα επιχειρήματα ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16 και υπεράσπισης των καταλήψεων καλέσαμε την ΓΣΕΕ να αφήσει τα μισόλογα και να βγει μπροστά με απεργία στο επόμενο πανελλαδικό συλλαλητήριο και κάναμε ανοικτή πρόσκληση για δημιουργία και στην Αγία Παρασκευή τοπικής επιτροπής ενάντια στην αναθεώρηση του Α 16.
Στο τέλος της εκδήλωσης δεν υπήρχαν πολλά αλλά, αλλά μόνο ένα μεγάλο πηγαδάκι γύρω από το τραπεζάκι της Πρωτοβουλίας Γένοβα. Όλοι
νοιώθαν υποχρέωση να περάσουν από εκεί, εκτός από τον Σπηλιωτόπουλο που έφυγε τρέχοντας με την συνοδεία του, ακόμα και ο Χρυσοχοϊδης.
Αλλά βέβαια, αυτό που είχε σημασία ήταν η παρουσία του κόσμου και
των φορέων της περιοχής. Μαζέψαμε εκαντοτάδες υπογραφές, συμφωνήσαμε να κινηθούμε άμεσα για δημιουργία τοπικής επιτροπής ενάντια
στην αναθεώρηση του Α 16.
Ήταν ένα θαυμάσιο βράδυ που καταλάβαμε δύο πράγματα: Το θέμα
της παιδείας ανοίγει την δυνατότητα για πρωτοβουλίες παντός τύπου μέσα στις γειτονιές και η αριστερά πρέπει να είναι παρούσα χωρίς κανένα
δισταγμό και επίσης χρειαζόμαστε μία αριστερά που να μην έχει μόνο
σωστά επιχειρήματα αλλά και την δυνατότητα να ενώνει και να κινητοποιεί όλο αυτό τον κόσμο με στόχο την νίκη.
Στην Αγία Παρασκευή βρεθήκαμε στο κέντρο μίας εκ πρώτης άποψης
"κυριλέ διακοματικής εκδήλωσης του Δήμου" που καταφέραμε να της δώσουμε άλλο περιεχόμενο. Τώρα μπροστά μας είναι η συνέχεια...

Γιώργος Pάγκος

Ο Γκοντζίλα επιστρέφει. Το μυθικό τέρας -των ταινιών καλτ- που κατέστρεφε ολόκληρες πόλεις συναντά
τους ομογά λακτούς του στο υπουργείο Παιδείας και
στους υπέρμαχους της αναθεώρησης του Άρθρου 16.
Φανταστείτε η ΑΣΟΕΕ, το ΕΜΠ, η Πάντειος, τα ΤΕΙ κ.α.
πανεπιστημιακά ιδρύματα να πουλιούνται και να αγοράζονται σαν να είναι μετοχές.
Να προσαρμόζουν τη ζωή και τα σπουδαστικά προγράμματα των φοιτητών, με κριτήριο τα τερτίπια της
χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας (πόσο ανεβαίνουν ή
πέφτουν οι μετοχές τους).Με απλά λόγια, δηλαδή, να
είναι έρμαιο του τρελοκομείου της αγοράς: Των τραπε ζιτών, των πολυεθνικών και των πάσης φύσεως επιχειρηματικών συμφερόντων (εφοπλιστές, βιομήχανοι τροφίμων, φαρμάκων, κατασκευών κλπ).
Η αναθεώρηση του Άρθρου 16 δεν είναι αφηρημένη.
Στοχεύει σε αυτήν την προοπτική. Κι επειδή μια εικόνα
αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Να μια είδηση που πέρασε στα
ψιλά των οικονομικών εφημερίδων και δείχνει πιο μπορεί να είναι το ζοφερό μέλλον…Το περασμένο σαββατοκύριακο πουλήθηκε το μεγαλύτερο διεθνές ιδιωτικό
πανεπιστήμιο (Laureate Education) που εδρεύει στη
Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Στην εξαγορά προχώρησε ένα
κονσόρτσιουμ μεγάλων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity fund), έναντι του ποσού των 3,8
δισ. δολ.
Στην ιστοσελίδα του (www.laureate-inc.com), η οποία
θυμίζει site πολυεθνικής, αυτοδιαφημίζεται ως «ο μεγα λύτερος διεθνής πάροχος ανώτατης εκπαίδευσης στον
πλανήτη», με παρουσία σε 15 χώρες εξυπηρετώντας
240.000 σπουδαστές (που πληρώνουν τα πάντα). Διαφημίζει, μάλιστα, ότι η μετοχή του έχει υπερ-πενταπλασιάσει την αξίας της μέσα σε τέσσερα χρόνια και ότι
τον τελευταίο μήνα ανέβηκε 15%.
Το Laure a te Educa tion εί ναι μια πο λυε θνι κή στην
αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι εταιρεία εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο του Νasdaq,
γνωστό ως «ηλεκτρονική αγορά της φούσκας» (επειδή
έσκασε παταγωδώς το 2000). Το εντυπωσιακό είναι ότι
το εν λόγω ιδιωτικό πανεπιστήμιο εξαγοράζεται από
ένα γκρουπ άλ λων κερ δο σκο πι κών ιδιω τι κών κε φα λαίων, στο οποίο συμμετέχει ακόμα και ο επικεφαλής
του διοικητικού συμβουλίου του Lauteate Education,
Ντάγκλας Μπέκερ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δηλαδή.
Τα άλλα private equity που συμμετέχουν είναι: Το
αμερικανικό Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ένα από τα
μεγαλύτερα στον κόσμο, το Citigroup Private Equity της
ομώνυμης τράπεζας που είναι η μεγαλύτερη στον πλανήτη και 7-8 ακόμα από τη Βρετανία και τον Καναδά. Οι
«βάρβαροι» (όπως αποκαλούνται τα private equity από
τα πρώτα στάδια της εμφάνισής τους τη δεκαετία του
’80), στήνουν γραφεία σε όλο τον κόσμο προχωρούν
σε εξαγορές εταιρειών με δανεικό χρήμα (λόγω χαμηλών επιτοκίων), με στόχο να προσφέρουν αποδόσεις
ακόμη υψηλότερες των μετοχών.
Κάτι που γίνεται στην κυριολεξία επί του κρεοπωλείου… Εξ ου και η αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης θεωρείται γι’ αυτούς το νέο «φιλέτο».Οι σύγχρονοι Γκοντζίλα έχουν τη φήμη των «αδίστακτων επενδυτών» που
«τρώνε» εταιρείες (κατά προτίμηση «προβληματικές»)
και στη συνέχεια, αφού τις «εξυγιάνουν» (με περικοπές
κόστους και απασχόλησης) τις πωλούν αποκομίζοντας
υπερκέρδη, εξασφαλίζοντας παχυλές προμήθειες για
τη «χρηστή» διαχείρισή τους.
Φανταστείτε, τι σημαίνει να αποκτούν το δικαίωμα
(βάσει των νόμων της «ελεύθερης αγοράς») να κάνουν
τα ίδια στα δημόσια πανεπιστήμια… Όποιος, επιμένει
στην κατάργηση του άρθρου 16 είναι σαν να ανοίγει
την πόρτα σε αυτά τα σιχαμένα τέρατα.

Κώστας Σαρρής
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Tο κίνημα του Aρθρου 16

Πρωτοβουλίες
σε κάθε γειτονιά
Πικετοφορία στα Πατήσια

Mια αποκαλυπτική δημοσκόπηση
Το ακροατήριο στη μάχη για το
Άρθρο 16 είναι πο λύ με γαλύτερο
από ό,τι νομίζουμε και οι ίδιοι. Δουλεύω στη σύνταξη της ιστοσελίδας
της εφημερίδας «Ημερήσια». Στο site φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα μια
σύντο μη δη μο σκό πη ση, με τρεις
ερωτήσεις, γύρω από θέματα που
αφορούν περισσό τερο την οικονομία, τις αγορές και τις επιχειρήσεις.
Πριν από τρεις εβδομάδες πήρα την
πρωτο βου λία μα ζί με έναν ακό μα
συνάδελφο να ανεβάσουμε μια δημοσκόπηση γύρω από τη μάχη για
το Άρθρο 16. Ο αρχισυντάκτης μας,
που είναι οπαδός του «εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ», (κάτι σαν να λέμε
Χρυσοχοϊδης), που σημαίνει ότι δεν
διαφωνεί με την αναθεώρηση του
Άρθρου 16, αρχικά ήταν αρνητικός,
λέγοντας ότι το θέμα δεν αφορά το
ακροατήριο της εφημερίδας.
Μετά από συζήτηση, όμως, του εί παμε ότι έχει οικονομική διάσταση,
αφού αφο ρά την αγο ρά ερ γα σί ας
κ.α. Τε λι κά, πεί σθη κε. Το γκά λοπ
ήταν ως εξής: * Πι στεύ ε τε ότι η
ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων
(ανα θε ώ ρη ση Άρ θρου 16) θα λει τουργήσει: 1) Υπέρ της βελτίωσης

της αποδοτικότητας (και) των δημόσιων πανεπιστημίων. 2) Ευνοϊκά για
την κά λυ ψη των απαι τή σε ων της
αγοράς εργασίας. 3) Τίποτα από τα
δυο. Θα διαιωνίσει τις στρατιές των
άνεργων πτυχιούχων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το «Τίποτα
από τα δυο» πήρε 48%, σχεδόν τους
μισούς ψήφους.
Το site επισκέπτονται καθημερινά, πε ρί που 15-20 χιλ. άτο μα οι
οποί οι προ φα νώς δεν εί ναι όλοι
χρηματιστηριάκηδες, ή άνθρωποι
της αγο ράς, μο λο νό τι επη ρε ά ζο νται. Το επισκέπτονται κι αρκετοί
που έκαναν την «πατάτα» να ασχοληθούν με το «Ναό του Τζόγου» το
1999 και προ σπα θούν ακό μα να
βρουν τρόπους να απομακρυνθούν.
Καθώς κι αρκετοί που εργάζονται
σε υπηρεσίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες
ασφάλειες κλπ). Άνθρωποι που ενη μερώνονται όχι μόνο για τις οικονομικές ειδήσεις, αλλά και για ζητήματα που αφορούν πχ το εργασια κό και ασφαλιστικό τους μέλλον:
Όπως ήταν οι απεργίες στις τράπεζες για το ασφαλιστικό ή οι εξελίξεις γύ ρω από τις συγ χω νεύ σεις

που φέρνουν απολύσεις.
Το αποτέλεσμα της δημοσκόπη σης ήταν έκπληξη και για μένα. Με
έκανε να καταλάβω ότι το ακροατήριο είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο
πολλές φορές νομίζουμε. Αν ένα
τό σο εξει δι κευ μέ νο κοι νό δεί χνει
ότι δεν πείθεται από τα παραμύθια
της αγοράς γύρω από την αναθεώρηση του άρθρου 16, φανταστείτε
τη δυνατότητες ανοίγει η καμπάνια
σε κάθε γωνιά της κοινωνίας (εργασιακοί χώροι, γειτονιές κλπ). Ίσως,
γι’ αυτό να μην τολμούν οι εφημερίδες να προχωρήσουν σε ένα γενικευ μέ νο γκά λοπ που να αφο ρά
αποκλειστικά τη μάχη του Άρθρου
16. Και ίσως, να μην είναι τυχαίο ότι
η Καθημερινή της Κυριακής προτίμησε να κάνει γκάλοπ για τις καταλήψεις και τις δήθεν καταστροφές:
Αποφεύγοντας επιμελώς να προχωρήσει σε ένα γκάλοπ που θα μπορούσε να καταγράψει τι πραγματικά νιώ θει και πι στεύ ει ο κό σμος
απέναντι στην προσπάθεια της πλήρους εμπο ρευ μα το ποί η σης της
παιδείας.

ΠEPIΣTEPI
Την Τρίτη 23/1 στο 1ο Δημοτικό σχολείο Περι στε ρίου πραγ μα τοποι ή θη κε
σύσκεψη της “Πρωτοβουλίας Περιστερίου ενάντια στην Αναθεώρηση του Αρθρου 16”. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της
ΕΛΜΕ, η Πρωτοβουλία Γενοβα, η Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ο Συνασπισμός, η
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, οι Λαϊκές
Αγωνιστικές Κινήσεις και η ΚΟΕ.
Συζητήθηκαν τρόποι παρέμβασης στο
Περιστέρι με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος και να του δοθεί η δυνατότητα να
συμμετέχει ενεργά σε μια ανοιχτή, πλατιά επιτροπή. Αποφασίσαμε να γίνει εκδήλωση τη Δευτέρα 12/2 στο ΚΥΒΕ με
ομιλητές πανεπιστημιακό καθηγητή και
φοιτητές από επιτροπές κατάληψης και

K.Σ.

Μ

ε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, πικετοφορίες και συσκέψεις δραστηριο ποιού νται δε κά δες το πι κές
Επιτροπές Αγώνα ενάντια στην αναθεώρηση του άρ θρου 16 που δη μιουρ γού νται
στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ταυτόχρονα
με τις φοιτητικές καταλήψεις και τις απεργίες των πανεπιστημιακών, η μάχη ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας απλώνεται στις γειτονιές.
Παμπειραϊκή διαδήλωση θα γίνει τη Τρίτη
13 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στις 7μμ στην
πλατεία Κοραή και πορεία στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης. Την διαδήλωση καλεί η
Παμπειραϊκή Επιτροπή ενάντια στην αναθέ ωρηση του άρθρου 16. “Η δημιουργία της
Επιτροπής και η οργάνωση της διαδήλωσης
αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε την
περασμένη Παρασκευή στο 20ο δημοτικό
σχολείο Κερατσινίου”, μας είπε ο Χρηστος
Κρικώνης από την Πρωτοβουλία Γένοβα Πειραιά, “Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους
Συλλόγους Δασκάλων ‘Κερατσινίου-Περάματος’, ‘Πρόοδος’, ‘Ρήγας Φεραίος’ και ‘Νίκαιας’, από την ΕΛΜΕ Πειραιά, την Πρωτο βου λία Γε νο βα, την Ομο σπον δία Γο νέ ων
Πειραιά, το Ελλ.Κοιν.Φόρουμ και τις Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών.
Ολοι συμφωνήσαμε ότι η μάχη ενάντια
στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι τεράστια,
ότι αφορά όλο τον κόσμο του Πειραιά και
ότι είναι απαραίτητη η κοινή δράση για να
νικήσουμε. Ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Πειραιά είπε μάλιστα ότι πρέπει οι καθηγητές
να βγουν σε απεργία, ότι τώρα είναι η ώρα.
Αποφασίσαμε να βγει κοινή προκήρυξη και
αφίσα, να γίνουν εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους, σχολεία και πλατείες. Από τη
μεριά μας, σαν Πρωτοβουλία Γενοβα, προ τείναμε να απευθυνθούμε και στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά που στις 10 Γενάρη είχε
κηρύξει στάση εργασίας για το άρθρο 16,
να στήσουμε περίπτερο σε κεντρική πλατεία και να κινηθούμε ανοιχτά σε όλα τα
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια σωματεία
του Πειραιά. Θέλουμε η διαδήλωση να έχει
πολύ κόσμο και την οργανωμένη παρουσία
των συνδικάτων. Σαν επόμενο βήμα αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις αρχές Μάρτη. Το νέο μάζεμα
της επι τρο πής εί ναι την Πα ρα σκευή 2/2
στο ίδιο μέρος στις 6 το απόγευμα”.
Ανοιχτή εκδήλωση στη Νέα Σμύρνη οργανώνεται την Δευτέρα 12 Φλεβάρη στο 1ο
Λύκειο (Πανιώνιος) στις 7μμ από την Ανοιχτή Επιτροπή Ενάντια στην Κατάργηση του
Αρθρου 16 που περιλαμβάνει τις περιοχές
της Ν. Σμύρνης, της Καλλιθέας και του Μοσχάτου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν μέχρι
τώρα η τοπική ΕΛΜΕ, οι τοπικοί Σύλλογοι
Δα σκά λων, η κα τά λη ψη Φοι τη τών Πα ντείου, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών
Παντείου, η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας, η Πρωτοβουλία ΓENOBA, οι Πολί-

AΓ. ΔHMHTPIOΣ
να βγά λου με αφί σες και προ κη ρύ ξεις
που να την προπαγανδίζουν. Επίσης, κά θε Τρίτη απόγευμα θα κάνουμε πικετο φορίες σε διαφορετικά κεντρικά σημεία
του Περιστερίου. Αυτή την εβδομάδα η
πικετοφορία θα γίνει στην πλατεία Δέ γλερη στις 7μμ για να ενημερώσουμε για
το συλλαλητήριο της Τετάρτης 31 Γενάρη. Επιπλέον, θα στήσουμε ένα περίπτερο της Επιτροπής στον Πεζόδρομο του
Περιστερίου ως κέντρο ενημέρωσης και
εξορμήσεων. Τέλος, η Επιτροπή θα ζητή σει από το Δημοτικό Συμβούλιο να βγά λει ψήφισμα ενάντια στην αναθεώρηση
του άρθρου 16.

Νίκη Παπαδοπούλου,

Πρωτοβουλία Γένοβα Περιστερίου

Εκ δήλω ση ενάντια στην ανα θεώ ρη ση του Αρθρου 16
πραγματοποιήθηκε στον Αγ. Δημήτριο τη Δευτέρα 29 Γενάρη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Την εκδήλωση την οργάνωσε η τοπική επιτροπή της «Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας ενάντια στην αναθεώρηση του Αρθρου
16». Ομιλητές ήταν ο Λ. Απέκης, πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ,
ο Γρ. Καλομοίρης, γ.γ. της ΟΛΜΕ, ο Κυρ. Σφενδουράκης
πρόεδρος του συλλόγου δασκάλων, η Μ. Ανδρίτσου δημ.
σύμβουλος και πρόεδρος της Ενωσης Γονέων, ενώ τη συζήτηση τη συντόνιζε η Γεωργ. Πετράκη, πανεπιστημιακός.
Περισσότεροι από 70 κάτοικοι της περιοχής, από φοιτητές μέχρι συνταξιούχοι, μέλη αριστερών οργανώσεων και
κομμάτων όπως και δημοτικοί σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ο Λ. Απέκης, εξήγησε τι θα σημάνει η «αναθεώρηση» του Αρθρου 16 για την ανώτερη δημόσια εκπαίδευση.
Σχετικά με το άσυλο, ο Κ. Σφενδουράκης επεσήμανε
«μας λένε ότι η λύση είναι να γεμίσουν τα πανεπιστήμια

τες Εν Δράσει Μοσχάτου, η Αριστερή Παρέμβαση Ν.Σμύρνης, το Ελλ.Κοιν.Φόρουμ,
η δημοτική εφημερίδα “Μια Πόλη Ανάποδα”.
“Στόχος μας είναι μια μεγάλη εκδήλωση
και στις τρεις περιοχές”, μας είπε ο Αλέξης
Καλέργης από την Πρωτοβουλία Γένοβα,
“Εχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις σε εργατι κούς χώρους και πλατείες ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να συμμετέχει ενεργά
στη δράση της επιτροπής. Την Κυριακή έγιναν εξορμήσεις στην πλατεία της Ν.Σμύρνης και στην Καλλιθέα, μοιράστηκε η κοινή
προκήρυξη που καλεί στο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο της Τετάρτης 31/1 και μαζεύτηκαν υπογραφές. Στην Καλλιθέα θέλουμε
να πε ρά σου με ψη φί σμα τα στο δη μο τι κό
συμβούλιο, στο σωματείο Εργαζόμενων του
Δήμου και σε πολλούς ακόμα χώρους. Το
επόμενο μάζεμα της επιτροπής είναι την
Πέμπτη 1/2 στο σχολικό συγκρότημα Αγίου
Νικολάου στην Καλλιθέα”.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευ τέρα 29 Γενάρη η ιδρυτική σύσκεψη της
‘Πρωτοβουλίας Πολιτών Ιλίου ενάντια στην
Αναθεώρηση του άρθρου 16’. “Νωρίτερα,
στις 23 Γενάρη το ΔΣ της Γ’ΕΛΜΕ πλειοψηφικά ψήφισε υπέρ της στήριξης της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ιλίου”, μας είπε ο Γιάννης Βαλαής, από την Πρωτοβουλία Γένοβα,
“Ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου πήρε
την πολιτική απόφαση ενάντια στην αναθεώρηση των άρθρων 16 και 24 του Συντάγματος. Η Πρωτοβουλία αποφάσισε να οργανώσει ανοιχτή εκδήλωση στις 21 Φλεβάρη”. Σύσκεψη φορέων και οργανώσεων γίνεται και στο Πνευματικό Κέντρο Πετρού πολης την Κυριακή 4 Φλεβάρη στις 12μ.
Ανοιχτή εκδήλωση στο δημαρχείο της
Πεύ κης ορ γα νώ νει ο το πι κός Σύλ λο γος
Δασκάλων τη Δευτέρα 12 Φλεβάρη στις
7μμ. Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι της
ΔΟΕ, της ΠΟΣΔΕΠ, της τοπικής ΕΛΜΕ και
των φοιτητικών καταλήψεων.
Προετοιμασίες για ανοιχτή εκδήλωση με
εκπροσώπους της ΠΟΣΔΕΠ έχουν ξεκινήσει και στους Αμπε λόκη πους. Η Β’ΕΛΜΕ
Αθήνας και ο Σύλλογος Δασκάλων Α’Αθήνας καλούν για τις 14 Φλεβάρη.
Εκδήλωση με θέμα “Ιδιωτικοποίηση και
δη μό σια αγα θά στην επο χή της Πα γκο σμιοποίησης. Το άρθρο 16 του Συντάγματος και το μέλλον της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα” οργάνωνε το απόγευμα
της Τρίτης 30 Γενάρη η Πρωτοβουλία μελών ΠΑΣΟΚ ενάντια στην αναθεώρηση του
άρθρου 16 στο δημοτικό κινηματογράφο
του Βύρωνα. Την ίδια μέρα πραγματοποιή θηκε σύσκεψη για τη δημιουργία επιτροπής αγώ να στο Χα λάνδρι στην Αίθου σα
Γονέων, με εκπροσώπους της τοπικής ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Δασκάλων “Περικλής”,
δημοτικών κινήσεων και φορέων. Αντίστοιχη σύσκεψη θα γίνει στο Νέο Ηράκλειο την
Δευτέρα 5 Φλεβάρη.

αστυνομικούς. Κανείς δε λέει ότι το μέρος που γίνεται η
μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών, οι φυλακές, είναι γεμάτες αστυνομικούς». Ο Γρ. Καλομοίρης αναφέρθηκε στους
αγώνες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και η Μ. Ανδρίτσου στο μοντέλο της Παιδείας για το οποίο πρέπει να
παλέψουμε.
Η Χριστίνα Κόϊκα, φοιτήτρια του Φυσικού και μέλος της
Πρωτοβουλίας Γένοβα είπε «είμαι φοιτήτρια σε ένα από τα
300 τμήματα που βρίσκονται υπό κατάληψη. Ο κόσμος είναι μαζί μας, το είδαμε τον Μάη-Ιούνη, το βλέπουμε και τώ ρα. Θέλουμε να κερδίσουμε όλους τους εργαζόμενους
στο πλευρό μας, να κηρύξουν τα συνδικάτα, η ΓΣΕΕ η
ΑΔΕΔΥ, γενική απεργία. Πρέπει να συνεχίσουμε με δράση
αυτή τη συζήτηση, να απευθυνθούμε στην ΕΛΜΕ, το σωματείο του δήμου, σε κάθεναν που θέλει να παλέψει για να
οργανώσουμε πρωτοβουλίες δράσης στη γειτονιά μέσα
από μια μεγάλη επιτροπή».

Πολεμική απειλή για τις δημοκρατικές ελευθερίες
Eνορxηστρωτής,
ένας νέος Πιούριφoϋ

To σκάνδαλο Air CIA

Κ

αι επίσημα επιβεβαιώνεται πια η συμμετοχή της Ελλάδας στην αλυσίδα των μυστικών πτή σε ων της CIA για τη με ταφορά
υπόπτων για τρομοκρατία, σε μυστικές φυλακές.
64 προσγειώσεις αεροσκαφών που διενεργούσαν
μυστικές πτήσεις της CIA ανακοίνωσε ότι έγιναν
στην Ελλάδα, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διερευνά την υπόθεση των μυστικών
πτήσεων της CIA σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Συγκεκριμένα στην έκθεση του Ιταλού εισηγητή Κλαούντιο Φάβα, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Τρίτη περιλαμβάνεται κατάλο γος χωρών στις οποίες έχουν γίνει στάσεις αεροσκαφών της CIA στα αεροδρόμια τους. Ο κατάλογος αναφέρει ότι σε αεροδρόμια της Βρετανίας έγιναν 170 στάσεις, της Ιρλανδίας 147, της
Πορτογαλίας 91, της Ισπανίας 68, της Ελλάδας
64, της Κύπρου 57, της Ιταλίας 46, της Ρουμανίας 21 και της Πολωνίας 11.
Στην έκθεση καταγράφεται ότι την περίοδο
2001-2005 εντοπίστηκαν τουλάχιστον 1.245 ύποπτες περιπτώσεις πτήσεων, ορισμένες από τις
οποίες αφορούν πτήσεις που έγιναν από τη CIA
εντός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ενώ άλλες αφορούν στάσεις αεροσκαφών σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται
πολύ χαρακτηριστικά ότι οι ευρωπαϊκές χώρες
έχουν «απεμπολήσει» τον έλεγχο του εναέριου
χώρου και των αεροδρομίων τους επιτρέποντας
την είσοδο σε πτήσεις που εκτελούσε η CIA, οι
οποίες, χρησιμοποιούνταν για έκτακτες παραδόσεις ή για παράνομη μεταφορά κρατουμένων.
Επίσης η Επιτροπή καλεί τις χώρες «να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα το έργο τους και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους» και επίσης «οι ευρωπαϊκές
χώρες για τις οποίες δεν έχουν διενεργήσει κυβερνητικές ή και κοινοβουλευτικές έρευνες, να
κινήσουν σχετικές διαδικασίες όσο το δυνατόν
συντομότερα».
Στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε πολύ καλά για τη δράση της CIA.
Τον Ιούνιο του 2006 είχε δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τις πτή σεις CIA, που πε ριε λάμ βα νε τα
πρώτα συμπεράσματα. O ελβετός Γερουσια στής Ντικ Μαρτί που ερεύνησε για λογαριασμό του Συμβουλίου της Ευρώπης την υπόθεση των «μυστικών» πτήσεων, είχε με βεβαιότητα τότε αποκαλύψει ότι η Ελλάδα συγκαταλεγόταν και στις χώρες που είχαν συμμετοχή
στο διεθνές παρακράτος που έστησε όλο αυτό το κύκλωμα των μυστικών πτήσεων. Η έκθεση αποκάλυπτε ότι οι χώρες της Ευρώπης
που συμμετείχαν γνώριζαν ή συμμετείχαν ή
απλά έκαναν τα στραβά μάτια.
Δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων εφημερίδων έχουν αποκαλύψει άπειρα στοιχεία για την
υπόθεση όλο αυτό το διάστημα. Σε παλιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ ( 29/11) είχαν
αποκαλυφθεί ακόμη και τα ονόματα των αεροδρομίων που έγιναν οι στάσεις των «μυστικών»
πτήσεων. Ηταν της Αθήνας, του Ηρακλείου, της
Κέρκυρας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, της Χίου και της Μυκόνου, ενώ στην Κύπρο χρησιμοποι ήθηκαν τα αεροδρόμια της Πάφου και της Λάρνα κας. Ακόμα και συγκεκριμένα ονόματα κρατουμέ νων που προέρχονται από διάφορες χώρες της
Μ. Ανα το λής και της Ασίας, κά ποιοι από τους
οποίους βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι
στο Γκουαντανάμο, έχουν καταγραφεί.
Και όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν γνωρί ζει τίποτα για το έγκλημα. Η Ντόρα Μπακο γιάννη σε πρόσφατες σχετικές δηλώσεις είχε
πει ότι «υπήρξε έρευνα και δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ότι συνέβη κάτι τέτοιο στην ελ ληνική επικράτεια».

Το θέμα των μυστικών πτήσεων και των απαγωγών πήρε μεγάλες διαστάσεις μέσα στο Δεκέμβρη του 2005. Εκείνη την περίοδο η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, επισκέφτονταν την Ευρώπη. Στη διάρκεια αυτού του
ταξιδιού επισκέφτηκε και τη Γερμανία, αλλά ανα γκάστηκε να φύγει άρον άρον ύστερα από τις
αποκαλύψεις για τις μυστικές πτήσεις της CIA
πάνω από την Ευρώπη.
Μετά από καταγγελία ενός Γερμανού πολίτη, λιβα νέ ζι κης κα τα γω γής, ότι μέ σα σε λί γες ώρες
βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο και στη συνέχεια στο
Αφγανιστάν, όπου και βασανίστηκε ευρωπαίοι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν το θέμα. Ηταν
την ίδια περίοδο που το BBC έκανε ρεπορτάζ για
τις απαγωγές των Πακιστανών στην Ελλάδα και
έφερε το θέμα στην επικαιρότητα. Οι αρχές στην
Ελλάδα και ο ίδιος ο Βουλγαράκης δήλωνε τότε
ότι αυτά είναι φαντασιοπληξίες των πακιστανών.

Ο

αμερικάνος πρέσβης Τσαρλς Ρης μίλησε στη «Σχολή Εθνικής Ασφαλείας» τη Τετάρτη 24 Γενάρη. Το όλο
σκηνικό θα μπορούσε να έχει τίτλο «Η επιστροφή του πρέσβη Πιουριφόι στη μεγάλη
των μπά τσων σχο λή». O Πιούριφόϋ ήταν
πρέσβης των HΠA πριν 50 χρόνια, στην μετεμφυλιακή Eλλάδα. Εκεί τον υποδέχτηκε,
πέρα από τον ταξίαρχο Τσεκούρα, και ο Πολύδωρας αυτοπροσώπως. Δεν ήταν μια κίνηση αβροφροσύνης. Ηταν ένα σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση Καραμανλή είναι πρόθυμη να μπει ακόμα πιο βαθιά στο «διαρκή πόλεμο» του Μπους, σε όλα τα μέτωπα.

Iμάμης
Την ίδια ακριβώς περίοδο, το Δεκέμβρη του
2005, το Δικαστήριο του Μιλάνου εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 22 πράκτορες της
CIA, οι οποίοι κατηγορούνται ότι απήγαγαν τον
Αιγύπτιο Ιμάμη Χασάν Μουσταφά Οσάμα Νασρ
το Φεβρουάριο του 2003. Σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες, του έριξαν σπρέι στα μάτια και τον
απήγαγαν την ώρα που βρίσκονταν στο δρόμο
από το σπίτι του για το τζαμί . Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι τον μετέφεραν στην αμερικάνικη
βάση του Αβιάνο και μεταφέρθηκε μυστικά στην
Αίγυπτο όπου και βασανίστηκε. Φυσικά οι αμερικανοί πράκτορες δεν έφτασαν ποτέ να εκδοθούν
στην Ιταλία. Ο Ιμάμης είχε κατηγορηθεί για δια συνδέσεις με την Αλ Κάιντα και καταζητούνταν
από τις ιταλικές αρχές. Βέβαια οι ιταλικές αρχές
αρνήθηκαν κάθε ανάμειξη στην απαγωγή, ενώ
πράκτορες της CIA δήλωσαν ότι η Ιταλική κυβέρνηση ήταν ενήμερη.
Η ελληνική κυβέρνηση όπως και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι αδύνατον να υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Υστερα και
από τη νέα έκθεση της επιτροπής είναι πλέον φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε δώρο τα
δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα στον πό λε μο του
Μπους κατά της τρομοκρατίας. Μετά από τόσες
κα ταγ γε λί ες και απο κα λύ ψεις, δεν μπο ρεί να
κρατηθεί μυστικό ότι οι πτήσεις της CIA έγιναν
με γραπτή συγκατάθεσή του ίδιου του Μπους για
μεταφορά υπόπτων για τρομοκρατία σε χώρες
του εξωτερικού όπου εφαρμόστηκαν βασανιστήρια ως μέθοδοι ανάκρισης, μετά τις 11 Σεπτέμ βρη του 2001.
Η Διεθνής Αμνηστία που έξέδωσε ανακοίνωση
χαιρετίζοντας την τελική έκθεση της Επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ενέργειες
της CIA στην Ευρώπη, αναφέρει ότι η έκθεση έγινε «παρά τη γενική έλλειψη συνεργασίας και μάλιστα την αντίσταση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων»
και «εκφράζει, τη λύπη της που εθνικά και πολιτικά συμφέροντα εμπόδισαν την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος και να εκπονήσει ισχυρότερη έκθεση που να αποδίδει τις
ευθύνες εκεί όπου ανήκουν».
Αυτή είναι υπόθεση του αντιπολεμικού κινήματος, που έδω σε την πο λι τι κή δύ να μη στο να
βγουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες των θυ μάτων των απαγωγών και ανάγκασε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε έρευνες
που αποδεικνύουν το μέγεθος του σκανδάλου.
Τώρα σε όλη την Ευρώπη και την Aμερική το κί νημα χρειάζεται να συνεχίσει μέχρι να τιμωρη θούν οι ενοχοι και να ξηλωθεί ολόκληρο το κύκλωμα του διεθνούς παρακράτους.

Kατερίνα Θωίδου

Oι απαγωγές των Πακιστανών

Α

λλο ένα δείγμα της συμπαιγνίας ελληνικής και πακιστανικής κυβέρνησης και σύμπλευσης με τις επιταγές του
διεθνούς παρακράτους του Μπους και του Μπλερ είναι
η έφεση του εισαγγελέα κ. Παντελή στον Αρειο Πάγο κατά της
ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου Εφετών στις 19 Γενάρη
που απέρριψε το αίτημα της χούντας του Πακιστάν για απέλαση του Τζαβέντ Ασλάμ.
Αυτή η ενέργεια ισοδυναμεί με ένα πρωτοφανές στα χρονικά πολιτικό σκάνδαλο. Η σκευωρία για «παράνομη διακίνηση
ανθρώπων» με την οποία κατηγορείται ο Τζαβέντ Ασλάμ από
την πα κι στα νι κή κυ βέρ νη ση κα ταρ ρί φθη κε στο Συμ βού λιο
Εφετών. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην εκδοθεί ο Τζαβέντ
Ασλάμ, με το σκεπτικό ότι η πακιστανική κυβέρνηση ζητά επιλεκτικά την έκδοση του Τζαβέντ και ότι αυτό το αίτημα συνδέ εται με την υπόθεση των απαγωγών. Στη συνέχεια ο Εισαγελέας εφετών, καταπατώντας το σκεπτικό του δικαστηρίου στέλνει τον Τζαβέντ στον Αρειο Πάγο επικαλούμενος ότι πρέπει να
διερευνηθούν οι καταγγελίες σε βάρος του. Την ίδια στιγμή
που ένας από τους μάρτυρες που φέρονται να κατηγορούν
τον Τζαβέντ Ασλάμ κατέθεσε στη δίκη του Συμβουλίου Εφετών
ότι πιέστηκε να το κάνει ύστερα από απειλές και δωροδοκίες
του ίδιου του Πρέσβη και του πρώτου γραμματέα της Πακιστανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει τα ρέστα της για να κουκουλωθεί
το σκάνδαλο των απαγωγών. Ο Τζαβέντ Ασλάμ κινδυνεύει να
σταλεί πακέτο στο Πακιστάν επειδή το καλοκαίρι του 2005
προχώρησε στις καταγγελίες για τις απαγωγές των 28 συμπατριωτών του. Αυτή τη στιγμή οι ανακρίσεις για την υπόθεση
των απαγωγών έχουν σταματήσει. Οι δικηγόροι του Τζαβέντ
Ασλαμ έχουν ζητήσει να καταθέσουν μέλη της ΚΥΠ και ο ίδιος
ο Βρετανός πράκτορας της ΜΙ6 , ο Λάνγκμαν, ο οποίος ήταν
επικεφαλής του κλιμακίου της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας
που έκανε τις απαγωγές μαζί με την ΕΥΠ.
Ο Πολύδωρας είχε δηλώσει σε Επιτροπή της Βουλής στην
οποία συζητιόταν το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύστα -

ση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των απαγωγών
ότι οι καταγγελίες «είναι μυθολογία» και ότι «δε θα μας
κάνετε να βάλουμε ρυθμιστές του πολιτεύματός μας
τους Πακιστανούς». Ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει και ο
Γιώργος Βουλγαράκης όταν ξέσπασε αρχικά το σκάνδαλο. Από τότε μέχρι σήμερα η πακιστανική πρεσβεία έχει
προχωρήσει σε ασύλληπτες ενέργειες. Από δωροδοκίες
και εκβιασμούς απέναντι σε όσους κατήγγειλαν τις απαγωγές για να πάρουν πίσω τις καταθέσεις τους, μέχρι
υπαγορεύσεις σε αστυνομικούς διευθυντές αστυνομικών τμημάτων σε διάφορες πόλεις της επαρχίας για το
με ποιους πακιστανούς θα συνομιλούν.

Kάμερες
Τις ίδιες ημέρες που στέλνουν την υπόθεση Τζαβέντ
Ασλάμ στον Αρειο Πάγο, ο αμερικανός πρέσβης Τσάρλς
Ρης, έκανε συστάσεις στην Ελλάδα να μπει ακόμα πιο βαθιά στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας όχι μόνο στέλνοντας επιπλέον στρατό στο Αφγανιστάν αλλά και να προχωρήσει σε μεγαλύτερη καταστολή του κινήματος, να
επιτεθεί ακόμα περισσότερο στα δημοκρα τικά δικαιώματα, να βάλει σε λειτουργία τις κάμερες-χαφιέδες.
Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που είναι
χωμένη μέχρι το λαιμό στα σκάνδαλα να θυσιάσει τα δημοκρατικά μας δικαιώματα στο πρόσωπο του Τζαβέντ
Ασλάμ, για να προ χω ρή σει σε ακό μα με γα λύ τε ρη
εμπλοκή στο διεθνές παρακράτος που έχει στηθεί για
να εξυπηρετήσει τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στη Μ.
Ανατολή.
Η πάλη για την απελευθέρωση του Τζαβέντ και για την
τιμωρία των ενόχων των απαγωγών, είναι κομάτι της πάλης του αντιπολεμικού κινήματος για να μπει τέρμα στην
κατοχή του Ιράκ και του Αφγανιστάν, για να γυρίσουν πίσω τα στρατεύματα.

Η

εισαγγελική έφεση εναντίον της απόφασης του
Συμβουλίου Εφετών, η οποία αποφάσισε να μην
εκδοθεί ο Τζαβέντ Ασλάμ, προκαλεί σοβαρή και
μεγάλη έκπληξη διότι είναι πρωτοφανής στα χρονικά
των εκδόσεων, τουλάχιστον στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Δε νομίζω ότι υπάρχει παρόμοια περίπτωση
στο παρελθόν. Aκόμα και με τον Ρολφ Πόλε ο οποίος
σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών
ότι δεν πρέπει να εκδοθεί και ακολούθησε απόφαση
του Αρείου Πάγου που τον εξέδωσε μετά από εισαγγελική Εφεση, ο εισαγγελέας εφετών είχε προτείνει στο
Συμβούλιο Εφετών την έκδοσή του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε απόφαση του
Συμβουλίου Εφετών αρνητική για την έκδοση και εισήγηση εισαγγελέα ως αρνητική για την έκδοση. Είναι
προφανές ότι η άποψη για να ασκηθεί η έφεση του Εισαγγελέα εναντίον της απόφασης που απορρίπτει την
έκδοση, δεν προέρχεται από την εισαγγελέα της
έδρας αλλά από τα ανώτατα κλιμάκια της εισαγγελίας
και προφανώς από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Αυτό αφήνει κάθε περιθώριο ανοιχτό στο με ποιον τρόπο εν πάσει περιπτώσει και με ποια κριτήρια υπηρετούνται πολιτικές σκοπιμότητες δεδομένου ότι είναι προφανές ότι από την ίδια τη δικονομική τουλάχιστον διαδικασία της υπόθεσης Τζαβέντ Ασλάμ δεν προέκυψαν
ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του για την έκδοση.
Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό
κρούσμα όσον αφορά την κατεύθυνση και την πολιτική
στόχευση των ανωτάτων κλιμακίων της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Χρειάζεται κινηματική επαγρύπνηση και
ένταση της πολιτικής πίεσης και συνέχιση του αγώνα
για να μην εκδοθεί. Θα ζητήσουμε από το Δικηγορικό
Σύλλογο να λάβει ενεργά μέρος στην προσπάθεια να
μην εκδοθεί ο Τζαβέντ Ασλάμ.

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος

Ο πρέσβης έδωσε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την «συνεισφορά της» στην κατοχή του Ιράκ. «Πρόσφατα το Υπουργείο
Εθνι κής Αμυ νας δώ ρι σε 64 θω ρα κι σμέ να
οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 4 εκατομ μύ ρια σφαί ρες στον ιρα κι νό στρα τό.
Πέρσι, το έθνος σας είχε προσφέρει ακόμα
36 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αυτές οι δωρεές, μαζί με κάποια
τανκς από την Ουγγαρία, είναι οι μοναδικές
σε θωρακισμένα από μέλη του ΝΑΤΟ. Πέρσι
η Ελλάδα βοήθησε στην εκπαίδευση ιρακινών αξιωματικών του στρατού στη Βουλγαρία και στρατιωτικών γιατρών στην Αθήνα...»
Μετά πέρασε στην ανάγνωση της λίστας
των απαι τή σε ων: από το Ιράν μέ χρι το
Αφγανιστάν και από κει στον «έλεγχο των
συνόρων» και της «παράνομης διακίνησης
ανθρώπων» -όλα μέτωπα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», ο πρέσβης «λιτά και
απέριττα» ζήτησε τα πάντα.
Σε σχέ ση με το Ιράν εί πε «Η Ελ λά δα
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο,
ενθαρρύνοντας την ΕΕ να υιοθετήσει αυστη ρό τε ρες οι κο νο μι κές κυ ρώ σεις κα τά
του Ιράν».
Ο Ρης δεν μάσησε τα λόγια του ούτε σε
σχέση με την ελληνική συμμετοχή στην κατοχή του Αφγανιστάν. «Αναμένουμε μεγάλες μάχες την άνοιξη και το καλοκαίρι του
2007», είπε. «Γι’ αυτό η Ελλάδα πρέπει να
δώσει περισσότερα. Καταρχήν το τμήμα
που βρίσκεται στην Καμπούλ κάνει σημαντική δουλειά. Αλλά η ακτίνα δράσης του

περιορίζεται στην Καμπούλ, κάνοντας πολύ
δύσκολο στους διοικητές να ανταπαντή σουν στις κινήσεις ή τις επιθέσεις των Ταλιμπάν. Υπάρχει ένα ρητό στο Αφγανιστάν
‘Οι Ταλιμπάν αρχίζουν εκεί που τελειώνει ο
δρόμος’. Χωρίς τη δυνατότητα μετακίνη σης έξω από τη Καμπούλ, οι έλληνες μηχανικοί δεν θα μπορέσουν να κάνουν τα έργα
υποδομής που τόσο πολύ χρειάζεται ο αφγανικός λαός.»
Βέβαια τα περί «έργων υποδομής» είναι
υποκρισίες. Γιατί στην αμέσως επόμενη παράγραφο της ομιλίας του, ο Ρης αναφέρει:
«το ΝΑΤΟ και η ISAF χρειάζονται επειγόντως από την Ελλάδα και τους άλλους συμμάχους να στείλουν περισσότερες δυνάμεις στο Αφγανιστάν...οι Ταλιμπάν παραμένουν δυνατοί ιδιαίτερα στο Νότο» και το
ΝΑΤΟ «πρέπει να είναι σε θέση να δώσει
μια έντονη απάντηση.» Αυτό που ζητάει δηλαδή ο πρέσβης, είναι περισσότερο στρατό
που θα εμπλέκεται στις μάχες. Ισως μερικά
φέρετρα με τις σορούς φαντάρων να είναι
η έμπρακτη «προσφορά» του Καραμανλή
και του Μεϊμαράκη αν δεν τους κόψει την
όρεξη το αντιπολεμικό κίνημα.
Και βέβαια, ο Ρης ζήτησε ένταση της συ νεργασίας στην «καταπολέμηση της τρομο κρατίας» -τον ευφημισμό για τις επιθέσεις
στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες με αιχμή την ισλαμοφοβία. «Εξτρεμιστές
από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν
και άλλες χώρες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, συνιστούν μια πρόκληση για την ευρωπαϊκή και μεσογειακή ασφάλεια...Η Ελλάδα, γεωγραφικά η κοντινότερη χώρα μέλος της Σέγκεν στην περιοχή, όπως κι άλλα
μεσογειακά και βαλκανικά έθνη θα αποτελέσουν συμμάχους-κλειδιά στον εντοπισμό
και στην ανάσχεση των τζιχαντιστών [ισλαμιστών] πριν προλάβουν να εξαφανιστούν
στην Ευρώπη».
Ούτε σ’ αυτό το σημείο περιορίστηκε σε
γενικόλογες εκκλήσεις. «Υπάρχουν ακόμα
πολ λά νο μι κά, πό ρων, γρα φειο κρα τι κά
εμπόδια, που εμποδίζουν την συνεργασία»
ενημέρωσε το απαιτητικό κοινό του. «Τα
στελέχη του τομέα ασφάλειας και επιβολής

τάξης πρέπει να μοιράζονται πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών για τους παράνο μους [μετανάστες] και αυτούς που τους διευκολύνουν από τις χώρες-στόχους.... Πρέπει να προωθήσουμε την καλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής, της Β.
Αφρικής και της Αμερικής. Ενα καλό παράδειγμα για το είδος της συνεργασίας που
χρειαζόμαστε είναι η ελληνικής έμπνευσης
«Επιχείρηση Λύρα» η οποία θα βελτιώσει
την επικοινωνία και το μοίρασμα πληροφοριών για τα στοιχεία που αφορούν τους
επικεφαλής των κυκλωμάτων παράνομης
διακίνησης ανθρώπων, ανάμεσα σε περισ σότερες από μια χώρες.»

Eμπόδια
Οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία
του Καραμανλή και του Πολύδωρα κάνουν
ότι μπορούν για να ξεπεράσουν «νομικά και
γραφειοκρατικά εμπόδια» -το δείχνουν τα
σκάνδαλα των απαγωγών των Πακιστανών
και των υποκλοπών. Ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο
πρόε δρος της Πακιστανι κής Κοι νότη τας,
απειλείται με απέ λαση στο Πα κι στάν, με
βάση μια κακοστημένη σκευωρία περί «παράνομης διακίνη σης ανθρώπων», για δουλεμπόριο. Μπορεί κι αυτό το σκάνδαλο να
αποτελεί μέρος της «Επιχείρησης Λύρα».
Ο Μπους έχει αποφασίσει να κλιμακώσει
τον «διαρκή πόλεμο» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Ιράκ και σε κάθε άλλο μέτωπό του. Απαιτεί από τους συμμάχους του να
τον ακολουθήσουν σε αυτό το δρόμο. Αυτό
το νόημα έχει η ομιλία του Ρης: ήταν μια δημόσια και χοντροκομμένη πίεση για επιτάχυνση της συμμετοχής ενός «στρατηγικού
εταίρου των ΗΠΑ». Οχι ότι ο Καραμανλής
χρειάζεται και ιδιαίτερη πίεση για να κάνει
κάτι τέτοιο. Το πραγματικό πρόβλημα και
του Καραμανλή και του Ρης, βρίσκεται στις
σχο λές, στους χώ ρους δου λε ι άς, στους
δρόμους. Είναι το αντιπολεμικό κίνημα που
βάζει φραγμό στα σχέδιά τους και που θα
δείξει τη δύναμή του στις 17 Μάρτη.

Λέανδρος Mπόλαρης

“Δαιμονολογία για
το Διεθνές παρακράτος”

Τ

ην ίδια ακριβώς ημέρα που η Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυπτε ότι η ελληνική κυβέρνηση συμμετείχε στο
διεθνές κύκλωμα των μυστικών πτήσεων της CIA, η Ολομέλεια
της Βουλής προχωρούσε σε μία ακόμα σκανδαλώδη απόφαση.
Απέρριψε με ψήφους 157 κατά και 123 υπέρ, την πρόταση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του Συνασπισμού για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με στόχο να
διερευνηθεί ποιοι και με ποιο στόχο έκαναν τις υποκλοπές, ποια
προσωπα αφορούσαν και αν υπάρχει συμμετοχή της ΕΥΠ.
Η υποκρισία των βουλευτών της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Την ίδια στιγμή που απέρριπταν το αίτημα ο
Βύρων Πολύδωρας δήλωνε ότι « ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και
η ΝΔ δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την υπόθεση των υποκλοπών» και κάλεσε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης «να πάψουν να
δαιμονολογούν για τις διεθνείς σχέσεις και το παγκόσμιο παρακράτος». Ο Καραμανλής που κατά τα άλλα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα,
την ίδια ώρα προτίμησε να παρευρεθεί σε κοπή πίτας των γυναικών

της ΝΔ.
Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει αυτό το
σκάνδαλο για να αποφύγει νέες αποκαλύψεις για τη συνεργασία της
με την αμερικάνικη πρεσβεία. Η κυβέρνηση τώρα από τα ψέματα
έχει περάσει στην επιχείρηση κουκουλώματος. Ολα τα στοιχεία
έχουν δείξει πλέον ανοιχτά ότι υπήρξε αγαστή συνεργασία κυβέρνησης και αμερικάνικης πρεσβείας. Μην ξεχνάμε τα περίφημα κινητά
σκιές που βρίσκονταν γύρω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση είχε δώσει το
πράσινο φως στη CIA να πραγματοποιεί μυστικές πτήσεις και στάσεις στα ελληνικά αεροδρόμια για να μεταφέρει «υπόπτους» που
στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, συνεργάζονταν με την αμερικάνικη κυβέρνηση και την πρεσβεία για να στήνει τις υποκλοπές, τότε πραγματικά καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ψεύτες και
υποκριτές αλλά πραγματικά για επικίνδυνους αληθινούς τρομοκράτες.
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HAλγερίνικη
επανάσταση
«Η

ανταρ σία ξα να φυ τρώ νει πίσω από τη μηχανή
που τη κου ρεύ ει». Θα
μπορούσε να είναι «εκτίμηση» των
αναλυτών του αμερικά νικου στρατού ή της CIA για την κατάσταση
στο Ιράκ. Όμως, αυτή η διαπίστωση
έγινε το 1959, από τη γαλλική στρατιωτική διοίκηση της Κωνσταντίνης,
μιας περιοχής της Αλγερίας. Αφορά την αδυ να μία του γαλ λι κού
στρατού, που πρόσφατα είχε «κλιμακώσει» αλά Μπους την παρουσία
του, να συντρί ψει τον αγώ να του
Εθνι κού Απε λευ θε ρω τι κού Με τώ που (FLN) της Αλγερίας. Αυτόν τον
ηρωικό αγώνα του αλγερινού λαού
ενάντια στην αποικιοκρατία μας παρουσιάζει στο βιβλίο «Η Αλγερινή
Επανάσταση» ο Δημήτρης Λιβιεράτος.
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου είχε
γίνει το 1965, η 3η έκδοση το 1975.
Αυ τή εί ναι η τέ ταρ τη έκ δο ση, 31
χρόνια μετά, όταν οι ιδέες του αντιιμπεριαλισμού που πολλοί θεωρούσαν ότι έχουν μπει προ πολλού στο
«χρο νο ντού λα πο της ιστο ρί ας»
έχουν γίνει ξανά υλική δύναμη από
τη δράση εκατομμυρίων ανθρώπων
σε όλο το πλα νή τη ενά ντια στο
«διαρκή πόλεμο» του Μπους και τα
συνεχιζόμενα εγκλήματά του. Όταν
έγραψε το βιβλίο ο Δ. Λιβιεράτος
δεν το έκανε από τη θέση του παρατηρητή, έστω του φιλικού. Μαζί
με άλλους επαναστάτες διεθνιστές
συντρόφους του, ο Δ. Λιβιεράτος
συμμετείχε ενεργά στον αλγερινό
αγώνα, μια ιστορία που τη λεει σε
ένα άλλο βιβλίο του «Το αόρατο εργοστάσιο της Επανάστασης».
Η Αλγερινή Επανάσταση ξεκίνη σε την 1η Νο έμ βρη του 1954, με
ένα μπα ράζ ένο πλων επι θέ σε ων
στο Αλγέρι και στην ύπαιθρο. Όταν
η επα νά στα ση νί κη σε τε λι κά το
1962 (Η Αλγερία έγινε και τυπικά
ανεξάρτητη στις 5.7.1962) 1 εκατομ μύ ριο Αλ γε ρι νοί ήταν νε κροί,
εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εκατομμύρια στρέμματα εύφορης γης εί χαν καεί ή εγκαταλειφθεί. Οι γαλλι κές κυβερνήσεις έστειλαν 500.000
στρατιώτες να «ειρηνεύσουν» την
Αλγερία –και ηττήθηκαν.
Η νίκη της Αλγερινής Επανάστα σης ήταν η ταφόπλακα της γαλλι κής αποικιοκρατίας. Το πρώτο με γάλο πλήγμα το είχε δεχτεί το 1954
στο Βιετνάμ, με την ήττα του γαλλι κού εκστρατευτικού σώματος στο
Ντιεν-Μπιεν-Φου. Έχασε τις αποικί ες της στην ανα το λι κή Ασία. Τον
Οκτώβρη του 1956, η Γαλλία και η
Βρετανία με τη βοήθεια του Ισραήλ
προσπάθησαν να κάνουν επίδειξη
πυγμής στο Σουέζ, που είχε εθνικο ποιήσει ο Νάσερ. Ακόμα μια ταπει-

κι οι Αγγλοι δεν έκαναν πολλά περισσότερα με τις φωσφορικές βόμβες τους;»
Για τους γάλλους αποικιοκράτες
ο Γιασέφ Σααντί και οι σύντροφοί
του ήταν «τρομοκράτες». Και σήμερα τον ίδιο χαρακτηρισμό θα τους
έδινε ο Μπους και οι σύμμαχοί του.
Άλλωστε, ήδη από τότε η γαλλική
προ πα γαν δι στι κή μη χα νή ήταν
μπροστά από την εποχή της. Δίπλα
στις κατηγορίες για τον «κρυπτο κομμουνιστικό» χαρακτήρα του FLN
πρόβαλε και με τον πιο έντονο τρόπο ότι η Γαλλία στην Αλγερία υπεράσπιζε τη Δύση ενάντια στις ορδές του Ισλάμ. Συχνά, Γάλλοι αξιωματού χοι έλε γαν ότι πο λεμού σαν
ενάντια «στον ισλαμικό φανατισμό
της Μέσης Ανατολής» και πρόβαλαν τον «απε λευ θε ρω τι κό» ρό λο
τους. Για παράδειγμα το 1960, κυκλο φό ρη σε στις ΗΠΑ μια προ πα γανδιστική ταινία με τίτλο «Το ρίξιμο του βέλου»: με τη βοήθεια της
Γαλλίας οι μουσουλμάνες της Αλγερίας απαλλάσσονται από την ισλαμική μαντήλα τους!

Προσπάθειες
Το βι βλίο εί ναι επι κε ντρω μέ νο
στην Αλγερία, στην επανάσταση και
στις προσπάθειες της γαλλικής άρχουσας τάξης να γαντζωθεί στο τελευ ταίο αποι κια κό οχυ ρό της.
Γι αυτό δίνει λίγο χώρο στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στη στάση της γαλλικής αριστεράς.

νωτική ήττα για τον ιμπεριαλισμό
της αποικιοκρατίας.
Η Αλ γε ρία ήταν η «τε λευ ταία
γραμμή» για την Γαλλία. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν επίσημα μέρος του
«εθνικού εδάφους», όχι μια «απλή»
αποικία ή προτεκτοράτο. Ένα εκατομμύριο Γάλλοι κατοικούσαν εκεί.
Αυτό βέβαια δεν σήμαινε ότι οι Αλ γερινοί απολάμβαναν την «Ελευθερία, Ισότητα και Αδελφότητα» της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Όπως σημειώνει ο Δ. Λιβιεράτος στον πρό λογο της 4ης έκδοσης «Τη χρονιά
πριν την επανάσταση…μόνο 5.700
παιδιά Αλγερινών πήγαιναν στο γυμνάσιο και γύρω στα 600 στο πανεπιστήμιο». Όταν το καλοκαίρι του
1945 εκλέχτηκαν κι αντιπρόσωποι
από τις αποικίες για την Συντακτική
Συ νέ λευ ση «Από την Αλ γε ρία, η
οποία δεν εθεωρείτο αποικία αλλά
τμήμα του γαλλικού εδάφους, εξελέγησαν 35 βουλευτές εκ των οποίων 14 για τους ευρωπαίους, δηλ. 1
για 71.500 κα τοί κους και 21 για
τους μου σουλ μά νους, δηλ. 1 για
κάθε 475.000 κατοίκους».
Ένα από τα πιο συ γκλο νι στι κά
και συναρπαστικά κεφάλαια του βιβλίου είναι «Η Μάχη του Αλγερίου».
Το αποκορύφωμα αυτής της «μά χης» –που όπως επισημαίνει ο Δ. Λιβιεράτος κράτησε σε όλη τη διάρ κεια του αγώνα- ήταν ανάμεσα στον

φθινόπωρο του 1956 και το καλοκαίρι του 1957. Η ταινία του Τζίλο
Ποντεκόρβο με τον ίδιο τίτλο έχει
μπει στις πρώτες θέσεις των κλασσικών κινηματογραφικών και όχι μόνο: Πριν τρία χρόνια προβλήθηκε
στο «κοινό» του αμερικάνικου Πε ντάγωνου για να καταλάβουν τι γί νεται στο Ιράκ.
Να ένα στιγμιότυπο από τις σελίδες του βιβλίου: «Όλο τον Οκτώβριο οι βόμβες σκάζουν πότε στο
Μιλκ Μπαρ, στην πλατεία Μπυζώ,
την Κα φε τε ρία της οδού Μι σε λέ,
στο Οτοματίκ, στο Κοκ Αριτί. Οι ευρωπαίοι έχουν τρομοκρατηθεί από
μια τέτοια σφοδρή αντεπίθεση. Και
ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός της
αντεπίθεσης. Να μεταφέρει τον πόλεμο, την ανασφάλεια, το φόβο, μέσα στα κέντρα των αποίκων».
Όταν πια τον Σε πτέμ βρη του
1957 πιάστηκε ύστερα από μάχη ο
επικεφαλής της στρατιωτικής οργάνωσης του Μετώπου στο Αλγέρι, ο
Γιασέφ Σααντί, ο ανακριτής του δήλωσε ότι θα του έσφιγγε το χέρι αν
δεν ήταν η ιστορία των βομβών. «Ο
Σααντί απαντά: Με κατηγορούν ότι
έδω σα εντο λές να με τα φερ θούν
βόμβες μέσα στα καλάθια των νοικοκυράδων αλλά το έκανα γιατί δεν
είχα αεροπλάνα να τις μεταφέρουν.
Με κα τη γο ρούν ότι έκα να πολ λά
αθώα θύματα, αλλά οι Αμερικάνοι

Πα ρό λα αυ τά με ρι κά απο σπά σμα τα ρί χνουν φως σε αυ τές τις
πτυχές: «Στις 12 Μαρτίου (1956) η
σοσιαλιστική κυβέρνηση ζητάει από
το κοινοβούλιο να ψηφίσει τις «πλήρεις εξουσίες» για την Αλγερία. Οι
κομ μου νι στές ψη φί ζουν υπέρ και
όχι μόνο αυτό, αλλά όταν τον Απρίλιο ξε σπά ζει ένα τρο με ρό κύ μα
αγανάκτησης στη χώρα κατά της
αποστολής κληρωτών στην Αλγερία, οι στρατιώτες λιποτακτούν, ο
λαός σταματάει τα τραίνα και διαλύει τις αποστολές, το ΚΚ καταγγέλλει ότι όλα αυτά είναι δουλειά
«προβοκατόρων» που εμποδίζουν
τα τρένα να φύγουν για την Αλγερία. Πάνω στα μέτρα αυτά θα στηριχτεί όλη η κατοπινή τρομοκρατία
τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αλγερία». Μέσα από τέτοιες συγκρούσεις ρίχτηκε η σπορά για την εμφάνιση μιας νέας, επαναστατικής Αριστεράς στη Γαλλία, που θα καρπίσει δέκα χρόνια μετά στο Μάη του
68.
Ποιο ήταν το «μυστικό» της νίκης
του αλγερινού απελευθερωτικού κινήματος; Στα τελευταία κεφάλαια
του βιβλίου περιγράφεται η δράση
του FLN στο Αλγέρι, στους δύσκολους και αιματοβαμμένους μήνες
λίγο πριν την επίσημη ανακήρυξη
της ανεξαρτησίας. Το σύνθημα που
κυριαρχούσε ήταν: «Η οργάνωση
είναι το απόλυτο όπλο». Ήταν τότε,
είναι και σήμερα.

Λέανδρος Mπόλαρης

ΠOPTOΓAΛIA
Δημοψήφισμα
για το
δικαίωμα
στην έκτρωση
Η Πορτογαλία πηγαίνει στις κάλπες για το δικαιώματα στην έκτρωση Οι ψηφοφόροι ετοιμάζονται να πάνε στις κάλπες στις 11 Φεβρουαρίου
για το δικαίωμα των γυναικών στην επιλογή.
Γράφει η Alda Sousa, από το Aριστερό Mπλοκ
της Πορτογαλίας.
Το δεύτερο εθνικό δημοψήφισμα για το ζήτημα της άμβλωσης θα είναι μια σημαντική ημέρα
στην πορτογαλική πολιτική και κοινωνική ζωή.
Η Πορτογαλία έχει περιοριστικούς νόμους άμβλωσης. Έως το 1984, η άμβλωση θεωρείτο ποινικό αδίκημα και οι γυναίκες που έκαναν έκτρωση κινδύνευαν να καταδικαστούν σε φυλάκιση
για πάνω από οκτώ χρόνια. Σήμερα η άμβλωση
είναι νόμιμη εάν μια γυναίκα είναι έγκυος σαν
αποτέλεσμα βιασμού, σε περιπτώσεις πιθανών
περιπλοκών γέννησης ή σοβαρής ασθένειας του
εμβρύου ή εάν η εγκυμοσύνη θέτει σε κίνδυνο
την υγεία της γυναίκας. Το 1998, το κοινοβούλιο
ψήφισε έναν νόμο που δίνει στις γυναίκες το δικαίωμα να επιλέξουν να κάνουν έκτρωση μέχρι
και την δέκατη εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Ο
νόμος πέρασε με μια ψήφο διαφορά. Αλλά τόσο
το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SP), όσο και οι φιλελεύθεροι (PSD) συμφώνησαν ότι το ζήτημα θα έπρε πε να παραπεμφθεί σε δημοψήφισμα.
Το δημοψήφισμα έγινε τον Ιούνιο. Τα δεξιά
κόμματα κάλεσαν τον κόσμο να ψηφίσει όχι. Η
Kαθολική Eκκλησία προώθησε μια κακοήθη εκστρατεία ενάντια στις αμβλώσεις, που έδειχνε
μωρά, λίγο πριν γεννηθούν, παρουσιάζοντάς τα
σαν έμβρυα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα διασπάστηκε με τον τότε πρωθυπουργό, Antonio Guterres,
να δηλώνει ότι ήταν ενάντια στην αλλαγή του νόμου που απαγόρευε τις εκτρώσεις. Στο δημοψήφισμα μόνο το 31.9% των ψηφοφόρων πήγε στις
κάλπες. Αυτό ήταν μια τεράστια αποχή για τα
πορτογαλικά δεδομένα, όπου η μέση συμμετοχή
είναι συνήθως πάνω από 60%. Το 50% περίπου
ψήφισε “όχι” και το 48% “ναι”.
Τότε, ένα από τα κύρια επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε από την δεξιά ήταν ότι, παρόλο
που η άμβλωση θεωρείται ποινικό αδίκημα από
το νόμο, καμία γυναίκα δεν είχε δικαστεί ακόμα
για αυτό το αδίκημα. Σήμερα, αυτό έχει πάψει να
είναι αλήθεια. Η πολιτική κατάσταση είναι σήμερα πολύ διαφορετική. Μόνο το λαϊκιστικό δεξιό
κόμμα CDS προπαγανδίζει ανοιχτά το “όχι”.
Το PSD έχει αφήσει τα μέλη του να ψηφίσουν
ότι θέλουν. Το SP έχει συμμετάσχει στην εκστρατεία για το “ναι”, με τον πρωθυπουργό Jose Socrates και διάφορα μέλη της κυβέρνησης να συμμετέχουν ενεργά στην καμπάνια. Η εκστρατεία
για το “όχι” μπόρεσε να κινητοποιήσει τους συντηρητικούς και η Eκκλησία ακολουθεί μια επιθετική εκστρατεία ενάντια στο δικαίωμα επιλογής.
Αλλά υπάρχουν επίσης διάφορες ομάδες υπέρ
του δικαιώματος στην επιλογή που είναι πολύ
ενεργές. Το Αριστερό Μπλοκ έχει την δική του
καμπάνια, με κεντρικό ζήτημα τις δίκες για τις
αμβλώσεις, με σύνθημα «Ψηφίστε ναι για να βάλουμε ένα τέλος στην ταπείνωση των γυναικών».
Αντιμετωπίζουμε τη δυσκολότερη εκστρατεία
από το σχηματισμό του Αριστερού Μπλοκ. Ενα
“ναι” δεν θα είναι απλά και μόνο μια νίκη για τα
δικαιώματα των γυναικών, αλλά θα δείξει επίσης
τη δυνατότητα της νίκης ενάντια στο συντηρητισμό - μετά από τόσα πολλά έτη ηττών.
Αυτό θα μπορούσε επίσης να αρχίσει μια νέα
εποχή μιας διαφορετικής διάθεσης για τους εργαζομένους και την Aριστερά.
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ΛIBANOΣ - Mετά τα τανκς έρχονται οι “δωρητές”

H Aντίσταση συνεχίζεται
Μ

ε το αίμα και την βία προσπαθεί τώρα η φιλοδυτική κυβέρνηση του Λιβάνου του Φουάντ
Σινιόρα να πα ρα μεί νει στην εξουσία.
Την περασμένη Πέμπτη παρακρατικές
συμμορίες επιτέθηκαν με γκλόμπς σε
οπαδούς της Χεζμπολάχ και των άλλων
ορ γανώσεων της αντιπολίτευσης στο
Αραβικό Πανεπιστήμιο πυροδοτώντας
μια σύγκρουση που επεκτάθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την πόλη.
Σε μια προσπάθεια καλλιέργειας του
σεχταριστικού μίσους και του εμφυλίου
πολέμου ελεύθεροι σκοπευτές πυροβο λού σαν δια δη λω τές και πε ρα στι κούς, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ανθρώπους που φορούσαν μαύρα -την
παραδοσιακή ενδυμασία των Σιιτών την
περίοδο της μουσουλμανικής “Ασούρα”.
Η επίθεση ήταν η “απάντηση” του φιλοδυτικού στρατόπεδου στην μαζική
απεργία και το τεράστιο συλλαλητήριο
που είχε πλημμυρίσει την Βηρυτό, την
πρω τεύ ου σα του Λι βά νου την πε ρα σμένη Τρίτη. Οι διαδηλωτές κατέλαβαν, εκείνη την ημέρα, το κέντρο της
πόλης, μπλόκαραν τους δρόμους και
φώναξαν συνθήματα όχι μόνο ενάντια
στην κυβέρνηση και τον Σινιόρα αλλά
και ενάντια στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις
άλλες Μεγάλες Δυνάμεις που τον στηρίζουν.
Η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να
“απελευθερώσει” τους δρόμους. Μάταια, όμως: Οι φαντάροι, αρνήθηκαν,
πρακτικά, να στραφούν ενάντια στους
διαδηλωτές και ο στρατός παρέμεινε
παθητικός θεατής. Το κενό που άφησε
πίσω του ανέλαβαν να το καλύψουν οι
συμμορίες της “Φάλλαγας” -του ακροδεξιού χριστιανικού κόμματος του δολοφονημένου πριν από μερικές εβδομάδες Πιέρ Τζεμαγιέλ- και των συμμά χων της, μετατρέποντας με αυτόν τον
τρόπο ολόκληρη την πρωτεύουσα σε
πεδίο μάχης. Οπλισμένοι υποστηρικτές
του Σι νιό ρα άνοι ξαν πυρ ενά ντια σε
διαδηλωτές ενώ στις χριστιανικές περιοχές οι οπαδοί της αντιπολίτευσης
καταδιώκονταν από συμμορίες με αμερικανικές σημαίες. Κάτω από το βάρος
των γεγονότων τα συνδικάτα ανακάλεσαν την απεργία.

Aπεργία
Η απερ γία είχε οργανω θεί από την
Γενική Συνομοσπονδία των Εργατικών
και Συν δι κα λι στι κών Ενώ σε ων, την
ΓΣΕΕ του Λιβάνου. Στο άμεσο στόχαστρο των συνδικάτων είναι το νέο πρόγραμμα οικονομικών μεταρ ρυθμίσεων
της κυβέρνησης -ένα νεοφιλελεύθερο
πρόγραμ μα που προβλέπει ανά μεσα
στα άλλα ιδιωτικοποιήσεις, σαρωτικές
αλλαγές στον δημόσιο τομέα, αυξήσεις
στον Φόρο Προστι θε μένης Αξίας και
στις τιμές των καυσίμων. Το οικονομικό
πρόγραμ μα, όμως, δεν ήταν πα ρά η
σταγόνα που έκανε το ποτήρι της αγανάκτησης να ξεχειλίσει.
Στα μάτια της μεγάλης πλειοψηφίας
των Λιβανέζων ο Σινιόρα και η κυβέρ νησή του δεν είναι παρά τα μαντρόσκυλα της Δύσης και των Αμερικάνων. Το

περασμένο καλοκαίρι, όταν ο ισραηλινός στρατός εισέβαλλε στον νότιο Λίβα νο, η κυ βέρ νη ση δεν έκα νε κα μιά
προσπάθεια να στηρίξει την αντίσταση.
Στον Λίβανο πολλοί πιστεύουν -καθόλου άδικα- ότι ο Σινιόρα και οι φίλοι
του έλπιζαν κρυφά, σε μια ισραηλινή νίκη που θα αφόπλιζε και θα διέλυε την
Χεζμπολάχ -την οργάνωση που είχε εκδιώξει, ουσιαστικά, πριν από λίγα χρό νια τα ισραηλινά στρατεύματα από τον
νότιο Λίβανο, κερδίζοντας με αυτόν τον
τρόπο τεράτια συμπάθεια και αίγλη μέσα στον πληθυσμό. Δυστυχώς, για αυ τούς, όμως, το Ισραήλ έχασε τον πόλεμο και ανα γκά στη κε να απο συρ θεί αφού είχε βυθίσει για μια ακόμα φορά
τον Λίβανο στο αίμα.
Ο,τι δεν κατάφερε το Ισράηλ με την
επίθεση του καλοκαιριού προσπαθούν
να το πετύχουν από τότε μέχρι σήμερα
οι Μεγάλες Δυνάμεις της Δύσης με την
βοήθεια του Σινιόρα και των φίλων του.
Η συνθήκη ειρήνης που επέβαλαν με
την βοήθεια του ΟΗΕ κάνει λόγο για
αφο πλι σμό της Χεζ μπο λάχ -για τον
αφοπλισμό της αντίστασης, δηλαδή,
που απέκρουσε την ισραηλινή εισβολή!
Αυτός ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα
ήταν και η βασική αποστολή της “πο λυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης” της
Δύσης.
Δίκαια κατηγορεί ο Σαγιέντ Χασσάν
Νασρά λα, ο ηγέ της της Χεζ μπο λάχ,
τον Σινιόρα για υποχωρητικότητα απέναντι στα αιτήματα του Ισραήλ και των
Αμερικάνων. Τον Νοέμβρη η Χεζμπο λάχ και οι σύμ μα χοί της απέ συ ραν
τους υπουργούς τους από την κυβέρ νηση και ζήτησαν την παραίτηση του

Σινιόρα και τον σχηματισμό μιας νέας
“κυβέρνησης εθνικής ενότητας”. Από
τότε έχει ξεκινήσει μια καμπάνια διαρκείας -με μια μόνιμη κατασκήνωση δια μαρτυρίας έξω από το πρωθυπουργικό
γραφείο- ενάντια στην κυβέρνηση.
Ο Σινιόρα και οι υπουργοί του κατηγορούν την Χεζμπολάχ, που έχει τις ρίζες της στην σιιτική, μουσουλμανική
κοι νό τη τα του Λι βά νου, ότι θέ λει να
επιβάλλει θεοκρατικό καθεστώς: “Ο Λίβανος βρίσκεται αντιμέτωπος με την
επιλογή ανάμεσα σε ένα σύστημα δημοκρατίας και του θρησκευτικού αυταρχισμού” είναι τα λόγια του Μαρβάν
Χαμάντε, υπουργού της κυβέρνησης
του Σινιόρα. Οι εφημερίδες της Δύσης
παρουσιάζουν την Χεζμπολάχ συστημα τι κά σαν πιό νι της Συ ρί ας και του
Ιράν -του “άξονα του κακού” σύμφωνα
με τους ορι σμούς του προ έ δρου
Μπους.
Η Χεζμπολάχ, όμως, δεν είναι ούτε
πιό νι του Ιράν, ού τε φα να τι κή Μου σουλμανική οργάνωση. Αυτό που φροντίζουν να ξεχνάνε, όσοι την κατηγορούν ότι θέλει να επιβάλλει ένα θεοκρατικό αυταρχικό καθεστώς είναι ότι
ο σημαντικότερος σύμμαχός της είναι
το “Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα” του
στρατηγού Μισέλ Αούν -το μεγαλύτερο
χριστιανικό κόμμα του Λιβάνου.
Ούτε η κυβέρνηση του Σινιόρα είναι
η “νόμιμα, δημοκρατικά, εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας” όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της. Ο κυβερνητικός συνασπισμός -που είναι γνωστός
με το όνομα “Κίνημα της 14 Μάρτη”- είναι ένα συνονθύλευμα από οπλαρχηγούς, φασιστικές οργανώσεις και σε-

χταριστικά κόμματα.
Τυπικά το πολίτευμα του Λιβάνου είναι “κοι νο βου λευ τι κή δη μο κρα τία”.
Στην πραγματικότητα οι θέσεις στο κοινοβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο και
την ανώτατη εξουσία είναι, με βάση το
Σύνταγμα, μοιρασμένες από πριν ανάμεσα στις διάφορες θρησκευτικές και
εθνικές ομάδες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, πρέπει να
είναι Χριστιανός Μαρωνίτης, ο πρωθυπουργός Μουσουλμάνος Σουνίτης, ο
αντι πρό ε δρος της κυ βέρ νη σης Χρι στιανός Ορθόδοξος. Στην βουλή, οι μισές έδρες καλύπτονται από Μουσουλμάνους και οι άλλες μισές από Χριστιανούς. Μετά την αποχώρηση της Χεζμπολάχ και των συμμάχων της η κυβέρνηση του Σινιόρα έχει πάψει, ακόμα και
τυπικά, να αντιπροσωπεύει τον λιβανέζικο λαό.

Στήριξη
Στην πραγματικότητα αυτό που επιτρέπει στην κυβέρνηση να παραμένει
στην εξουσία είναι η στήριξη της Δύσης και των Μεγάλων Δυνάμεων. Την
περασμένη βδομάδα, την ίδια ώρα που
οι παρακρατικές συμμορίες αιματοκυλούσαν την Βη ρυτό, σπρώχνοντας με
αυτόν τον τρόπο την χώρα πίσω στον
δρόμο του εμφυλίου πολέμου, οι ηγέτες της Αμερικής και της Ευρώπης συνεδρίαζαν στο Παρίσι με στόχο την συγκέντρω ση ενός τε ρά στιου πα κέ του
βο ή θει ας (7,6 δισ δο λά ρια) για την
“ανοικοδόμηση” του Λιβάνου, υποτίθεται. Στην πραγματικότητα ακόμα και οι
πιο φιλοδυτικές εφημερίδες παραδέχο-

νται ότι η βοή θεια έχει σαν στόχο να
στηρίξει την κυβέρνηση του Σινιόρα και
μαζί της και τα σχέδια της Δύσης για
τον Λί βα νο και ολό κλη ρη την Μέ ση
Ανατολή.
Δυστυχώς, όμως, η ίδια η στρατηγική της αντιπολίτευσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση της κυβέρνησης. Ο Λίβανος είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας, μια από τις πιο
άνισες κοινωνίες του κόσμου. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού ελέγχει το
50% του πλούτου. Η μεγάλη πλειοψη φία του κόσμου -σιίτες, σουνίτες ή χριστιανοί- ζει μέσα στην φτώχεια με εισοδήματα που φτάνουν μόνο για τις τρεις
από τις τέσσερις βδομάδες του μήνα.
Το “οικονομικό πρόγραμμα” του Σινιόρα απειλεί να κάνει αυτή την κατάσταση ακόμα χειρότερη.
Η αντιπολίτευση, όμως, έχει ουσιαστικά αποδεχθεί τις προτάσεις της κυ βέρνησης. Ο Μισέλ Αούν δήλωσε ανοιχτά ότι δεν είναι αντίθετος με τα μέτρα.
Το πρόβλημα, λέει, είναι η κυβέρνηση
που δεν την εμπιστεύεται ότι μπορεί να
διαχειριστεί τα χρήματα της οικονομικής βοήθειας σωστά. Και η Χεζμπολάχ
δεν έχει να αντιπροτείνει κανένα οικονομικό πρόγραμμα στον νεοφιλελευθερισμό της κυβέρνησης. Αλλά χωρίς μια
πρόταση που να μπορεί να συνενώνει
την πλειο ψη φία της κοι νω νί ας γύ ρω
από τα πραγ μα τι κά της, κα θη με ρι νά
προβλήματα το κίνημα της αντιπολίτευσης είναι “κουτσό” -”κουτσό” σε έναν
αγώνα δρόμου με τους ισχυρότερους
“παίχτες” του πλανήτη.

Σωτήρης Kοντογιάννης
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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
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Σχολικό
Συγκρότημα Αγ.Νικολάου
7.30μμ (Σύσκεψη)
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 26ο Δημοτικό
Σχολείο (Λήμνου & Καυκάσου)
6.30μμ (Σύσκεψη)
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Ξενία 6.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι
απο το Συντονιστικό της
Κατάληψης, απο την
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια
στην Αναθεώρηση του Αρθ.16,
ενιαίος φορέας ΦΛΣ &
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2
20ο Δημοτικό Σχολείο
Κερατσινίου 6.30μμ (Σύσκεψη)

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Παλαιό
Δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητές: Αφροδίτη
Κουκουτσάκη, καθηγήτρια
Παντείου, Νεκτάριος Δαργάκης,
Κατάληψη Παντείου
Πάνος Γκαργκάνας Εργατική
Αλληλεγγύη, εκπρόσωπος απο
την Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ
ενάντια στην αναθεώρηση του
Αρθρου 16
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2 Πνευματικό
Κέντρο 12μες (Σύσκεψη)
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 Σχολικό
Συγκρότημα Γκράβας 6μμ
(Σύσκεψη)
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2

Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλητές:
Ελευθερία Καρνάβου, ΕΣΔΕΠ
Στέλιος Γιαννούλης,
Κατάληψη Καλών Τεχνών
Κώστας Τορπουζίδης,
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 Σύλλογος
Δασκάλων 7μμ (Σύσκεψη)
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2
Εργατικό Κέντρο (Σύσκεψη)
N.ΣΜΥΡΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 1ο Λύκειο 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2
Αίθουσα Ταπητουργείου 7μμ
Ομιλητές: Μάκης Καβουριάρης,
Πανεπιστημιακός - ΑΚΟΑ

Μαρία Στύλου,
Σοσιαλισμός απο τα Κάτω,
Νίκη Αργύρη Κατάληψη ΦΛΣ
εκπρόσωπος απο την
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια
στην αναθεώρηση του Αρθ.16
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 ΚΥΒΕ
(Εθν.Μακαρίου) 7μμ
ΠΕΥΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2
Δημαρχείο 7μμ
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Εργατικό Κέντρο
ΑΙΓΑΛΕΩ
TETAPTH 14/2 7μμ
Aιθ. συνδικάτο οικοδόμων
(Eλλησπόντου & Aδριανουπόλεως)
ΙΛΙΟΝ
TETAPTH 21/2

ΠΑMΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 13/2 πλατεία Κοραή 7μμ
Περιοδείες των
καταλήψεων στους
εργατικούς χώρους..
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
Νοσοκομείο Αγ.Κυριακού:
Τετάρτη 31/1 8.30πμ στην
Γενική Συνέλευση
Σχολεία Ζωγράφου:
Πέμπτη 1/2 8πμ
Νοσοκομείο Σωτηρία:
Πέμπτη 1/2 11πμ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Αγροτική Τράπεζα (Πάνεπ.4)
Πέμπτη 1/2 10πμ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Υπουργείο Τύπου:
Πέμπτη 1/2 10πμ
Δήμος Καλλιθέας:

Παρασκευή 2/2 8.30πμ

Συζητήσεις στους
εργατικούς χώρους
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 5μμ

Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ & των φοιτητικών καταλήψεων

ΕΘΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 6μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ & των φοιτητικών καταλήψεων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΤΡΙΤΗ 6/2 6.30μμ
Ομιλητές: Λάζαρος Απέκης,
πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ & εκπρόσωπος
των φοιτητικών καταλήψεων
NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΤΡΙΤΗ 6/2 Αμφιθέατρο 12μες
Ομιλητές εκπρόσωποι απο το Σωματείο

Εργαζομένων, απο την Πενταμελή της
ΕΙΝΑΠ, των πανεπιστημιακών και των
φοιτητικών καταλήψεων

ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ (Μαρούσι)
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Κυλικείο 2.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ, τις φοιτητικές
καταλήψεις, την ΟΜΕ - ΟΤΕ

Στις σχολές...
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Αίθριο 2μμ
Η επίθεση στο Άσυλο & τα
δημοκρατικά δικαιώματα

Ομιλητές:
Γιώργος Ρούσης, Πανεπιστημιακός
Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος
Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος
Πακιστανικής Κοινότητας,
Γιάννης Σηφακάκης, Συμμαχία

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα
ΠΕΜΠΤΗ 1/2
2μμ: Για ποια Παιδεία
παλεύουμε;
Ομιλητής: Νίκος Λούντος
9μμ: Προβολή ταινίας
«Κατάληψη»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2
4μμ: Πώς παλεύουμε για την
σεξουαλική απελευθέρωση;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
9μμ: Προβολή «Stonewall»
Σε όλη την διάρκεια του διημέρου
θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου &
φωτογραφίας, μουσική

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Coffee Time 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Γαρδένια 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου
Ομιλητής: Νίκος Λούντος
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 goody’s 7μμ
Η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθ.16
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 dunking dunats 8μμ
Η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθ.16
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Δημοτική Κίνηση 8μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 info καφέ 7μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Σταύρος Σεργίου
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ nuovo 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ dream 7mm
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 καφέ «Κωνσταντινούπολη» 7.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2 καφέ «Γρηγόρης» 5.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους απλώνεται στην Αφρική

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους απλώνεται στην Αφρική

Ομιλήτρια: Ιωάννα Λούβρου
XAΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Coffee Time 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 info καφέ 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 καφέ Κιβωτός 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 7μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και η
επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες
στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

Στις σχολές...
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Αίθουσα Θεωρητικών 4.30μμ
Για ποια κοινωνία παλεύουμε;
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Αίθριο 2μμ
Αριστερισμός: η παιδική αρρώστια του
Κομμουνισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Αίθουσα 3 2μμ
Αριστερισμός: η παιδική αρρώστια του
Κομμουνισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
ΑΣΟΕΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 6μμ
O Λένιν και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής:Tάσος Aναστασιάδης
ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Κτίριο Τοπογράφων 3μμ
Λατινική Αμερική: Μια ήπειρος σε εξέγερση
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 1μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Αίθ.Α’ Πολιτικών Επιστημών 2μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Ντίνα Χαριστού
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Εργαστήριο Φυσιολογίας 6μμ
Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτόκριτου
Μαθητές...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Πολιτιστικός Σύλ. Ανάληψη 7μμ
Για ποια Παιδεία παλεύουμε;
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας
ΔΥΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Coffee Time
(Θηβών & Πετρουπόλεως) 6μμ

Εξορμήσεις με την
Εργατική Αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 1/2

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά πόλη 6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δημαρχείο 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3

ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
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

ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11πμ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2

ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 12μες

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

13

Νο 753

Τ

ο τελευταίο καταφύγιο του Καραμανλή και των υπουργών του καθώς στριμώχνονται από την πίεση
του κινήμα τος είναι η “απειλή” ότι θα
πά νε σε εκλο γές. Προ βάλ λουν τις
εκλογές σαν απειλή, εκτιμώντας πως
παρότι το κίνημα ενάντια στη Νέα Δημο κρα τία εί ναι πλειο ψη φι κό μέ σα
στους εργατικούς χώρους, τα Πανεπιστήμια και τους δρόμους, σε πολιτικό
επίπεδο δεν υπάρχει αντίστοιχη εικόνα.
Μπορεί η Αριστερά να βγαίνει “πρώτη δύναμη” στις συνελεύσεις, όμως πολιτικά δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει
τα συνηθισμένα της όρια. Δεν πρέπει
να μας φοβίζει αυτή η αντίφαση. Πάντα
όταν ξεσπάει ένα κίνημα, υπάρχει μια
“παλιά” Αριστερά, κόμματα και οργανώσεις που έχουν μείνει απομεινάρια
ενός προ η γού με νου κι νή μα τος, που
δυσκολεύονται να εκφράσουν το νέο.
Ομως τα δυνατά κινήματα ανέδειξαν
δικές τους οργανώσεις και δικά τους
κόμματα που αντιπαρατέθηκαν όχι μόνο με το σύστημα αλλά και με το συντηρητισμό της παλιάς Αριστεράς.
Αυτή τη διαδικασία γέννησης μιας
νέας Αριστεράς μπορεί να τη δει κανείς σε τρία μεγάλα κύματα: στις επαναστάσεις του 1848, στα χρόνια μετά
τη Pώσικη Επανάσταση του 1917 και
στον με γά λο κύ κλο εξε γέρ σε ων και
επαναστάσεων του 1968.
Το 1848 ο Μαρξ και ο Ενγκελς έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Η συνηθισμένη περιγραφή μας μιλάει για το
σοφό κεφάλι του Μαρξ που ίδρυσε την
“Κομμουνιστική ιδεολογία”. Η πραγματι κότητα είναι ότι το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ήταν το Μανιφέστο της νέας Αριστεράς της εποχής. Οι ιδέες δεν βγήκαν
από την πένα του Μαρξ, αλλά από τις
εμπειρίες των εργατών που πάλευαν σε
διάφορα σημεία της Ευρώπης.
Η “παλιά” Αριστερά της εποχής είχε
βγει από τη γαλ λι κή επα νά στα ση. Η
ίδια η προέλευση της λέξης “Αριστερά” έχει να κάνει με τη θέση που πήραν οι πιο ρι ζο σπά στες αστοί στα
έδρα να των Εθνο συ νε λεύ σε ων του
1789. Μια σειρά από διανοούμενους
ορα μα τί ζο νταν μι σό αιώ να με τά, να
ολο κλη ρώ σουν τις κα τα κτή σεις του
1789: να φτιάξουν έναν κόσμο με ελευ θε ρία, ισό τη τα και αδελ φο σύ νη. Τα
οράματα των Ουτοπικών, μιας μερίδας
από αυ τούς, όμως, πα ρέ με ναν στο
μυαλό τους ή το πολύ πολύ γράφονταν
στο χαρτί. Μια άλλη μερίδα, άνθρωποι
πε ρισ σό τε ρο της πρά ξης, όπως ο
Μπλανκί και οι οπαδοί του, οργανώνονταν σε μικρές συνωμοτικές ομάδες,
ψάχνοντας το καλύτερο σχέδιο για να
ανατρέψουν το σύστημα, για “λογαριασμό” των πολλών.
Και οι δυο ομάδες δεν έβλεπαν πόσο
είχε αλλάξει ο κόσμος από το 1789. Η
πιο σημαντική διαφορά ήταν ότι είχε
διαμορφωθεί σε ορισμένα σημεία της
Ευρώπης μια μεγάλη και συγκεντρωμένη εργατική τάξη που ήδη είχε αρχίσει
να δίνει τους δικούς της αγώνες. Στην
Αγγλία, το κίνημα των Χαρτιστών, ένα
κίνημα εργατών που διεκδικούσαν το
δικαίωμα στην καθολική ψηφοφορία,
ξεκινώντας από το 1837 είχε μαζικοποιηθεί και οργάνωσε την πρώτη γενική
απεργία της ιστορίας το 1842. Στη Λυ ών της Γαλλίας, οι εργάτες και οι εργάτριες στη μεταξουργία, είχαν προχωρήσει στις πρώτες μορφές συνδικαλι σμού και δύο φο ρές, στα 1831 και
1834 εξεγέρθηκαν ενάντια στις άθλιες
συνθήκες εργασίας. Το 1831 χρειάστηκαν 20.000 στρατιώτες και 150 κανόνια
για να τους αντιμετωπίσουν.
Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ο

1848, 1917, 1968...

H Aριστερά ξαναγεννιέται
σε κάθε έφοδο του κινήματος

Μαρξ και ο Ενγκελς ήταν να φωνάξουν
στην παλιά αριστερά: “Ξεχάστε τις συνωμοσίες των μειοψηφιών και τις ουτοπίες. Οι αγώνες της εργατικής τάξης είναι
η δύναμη που θα αλλάξει τον κόσμο”. Η
νέα Αριστερά έβλεπε τον εαυτό της σαν
κομμάτι του εργατικού κινήματος και ως
καθήκον της όχι να δασκαλέψει τους εργάτες αλλά να οργανώσει τα συμπερά σματα από τις ίδιες τους τις μάχες.

Πράξη
Δεν είχε προλάβει να στεγνώσει το
με λά νι του Κομ μου νι στι κού Μα νι φέ στου όταν ξέσπα σαν οι δημοκρατικές
επα να στά σεις του 1848 ενά ντια στα
απολυταρχικά καθεστώτα. Πάλι η πράξη έγινε ο οδηγός για την αριστερά. Οι
νέ ες επα να στα τι κές ορ γα νώ σεις και
εφημερίδες που είχαν μόλις συσπειρωθεί, έβγαλαν νέα συμπεράσμα τα από
τις μάχες, τις νίκες και κυρίως της ήττες του 1848. Το πιο σημαντικό συμπέρα σμα απ’ όλα ήταν ότι η λεγό με νη
“δη μοκρα τική” πτέρυ γα της αστικής
τάξης ήταν τελείως ανίκανη να τα βάλει με τους βα σι λιά δες. Οι ερ γά τες
έπρε πε να ορ γα νωθούν τε λεί ως ανεξάρτητα από τους αστούς και να παλέψουν ταυ τόχρονα και για δημοκρατία
και για το σοσιαλισμό.
Πολλά κόμματα δημιουργήθηκαν και
μεγάλωσαν πάνω στα συμπεράσματα
του 1848. Προσπάθησαν να συντονιστούν στην Πρώτη Διεθνή το 1864 και
δύο δεκαετίες αργότερα στη Δεύτερη
Διεθνή. Με εξαίρεση όμως την Παρισινή Κομμούνα το 1871, δεν υπήρξε στην
Ευρώπη άλλος κύκλος επαναστάσεων
για πολλά χρόνια. Ετσι, όταν ξέσπασε
η μεγαλύτερη κρίση του συστήματος,
ο Πρώ τος Πα γκό σμιος Πό λε μος το
1914, τα κόμματα αυτά φάνηκαν τελεί ως ανεπαρκή. Η παλιά Αριστερά δεν
ήταν μόνο ανίκανη, σε κάποιες περιπτώσεις προχώρησε σε ανοιχτή προδοσία. Το καμάρι της Δεύτερης Διεθνούς,
το με γα λύ τε ρο ερ γα τι κό κόμ μα της
εποχής, το SPD αντί να καταγγείλει τον
πό λε μο και να πα λέ ψει ενά ντιά του,
υπο τά χθη κε στον “πα τριω τι σμό” και

αποκάλεσε τον πόλεμο δίκαιο.
Μια τέτοια τεράστια προδοσία δεν
ήταν απλή υπό θε ση. Κά ποιοι επα να στάτες έπαθαν νευρικό κλονισμό. Ο Λένιν για κά ποι ες μέ ρες νό μι ζε πως η
αστυνομία είχε ελέγξει τις εφημερίδες
της γερμανικής αριστεράς και έγραφε
ψέματα. Οταν πλέον συνειδητοποίησε
την πικρή αλήθεια έγραψε: “Η Δεύτερη
Διε θνής πέ θα νε. Ζή τω η Τρί τη Διε θνής”. Ομως άλλο να το εύχεσαι και
άλλο να γίνεται. Οταν το 1916 οι σοσιαλιστές που ήθελαν να κοντράρουν τον
πό λε μο συ γε ντρώ θη καν στο Τσί μερ βαλντ της Ελβετίας, χωρούσαν όπως
έλεγαν αυτοσαρκαστικά “μέσα σε τέσσερεις άμαξες”. Σίγουρα η προσπάθεια
να χτιστεί μια νέα, αντιιμπεριαλιστική
αριστερά δεν ξεκινούσε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
Και πάλι όμως, τη λύση δεν την έδωσε κάποιο σοφό μυαλό, αλλά το κίνημα. Οι εργάτες της Πετρούπολης εξεγέρθηκαν το Φλεβάρη του 1917 ενάντια στον πόλεμο, τη φτώχεια και την
τσαρική απολυταρχία. Οι στρατιώτες,
φτωχοί αγρότες στην πλειοψηφία τους,
εγκατέλειπαν μαζικά το μέτωπο. Ο τσαρος έπεσε μέσα σε λίγες μέρες και η
Ρωσία μπήκε σε μια τροχιά επανάστασης, όπου το ποια Αριστερά θα επικρατήσει κρίθηκε μέσα στις μαζικές διαδι κασίες των απεργιών και των συμβουλίων που οργανώνονταν σε όλη τη χώρα.
Οι μπολσεβίκοι όχι μόνο δεν πήραν την
πρωτοβουλία για να ξεκινήσει η επανάσταση αλλά ούτε καν κατάλαβαν ότι ξεκινούσε. Κατάφεραν όμως να γίνουν η
φωνή των χιλιάδων εργατών, αγροτών
και στρατιωτών που ήθελαν “ψωμί και
ειρήνη”. Αλλαξαν οι ίδιοι για να γίνουν
η νέα αριστερά που χρειαζόταν το κί νημα. Οι μενσεβίκοι, το κόμμα της αριστεράς με τις παλιές ιδέες που πίστευε
πως “οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες” για σο σια λι στι κή επα νά στα ση,
έχασαν το μπρα-ντε-φερ από το Φλεβάρη μέχρι τον Οκτώβρη του 1917.
Το παράδειγμα των Ρώσων εργατών
ακολούθησαν οι εργάτες και σε άλλες
χώρες, στη Γερμανία, τη Φινλανδία, την

Ουγγαρία. Λίγο αργότερα η επανάστα ση έφτασε στην Ιταλία. Παντού εμφανίστηκαν νέα επαναστατικά κόμματα, είτε ως διασπάσεις της παλιάς αριστεράς, είτε ως καινούργιες πρωτοβουλίες. Οι εργάτες που εμπνέονταν από τη
ρώ σι κη επα νά στα ση έφτια ξαν μια
πραγματικά “νέα αριστερά” ακόμα και
σε χώρες που δεν είχε ξαναϋπάρξει καμιά Αριστερά, στην Ασία και τη Μέση
Ανατολή. Οι μπολσεβίκοι οργάνωσαν
την Τρίτη Διεθνή για να συντονίσουν
αυτή την προσπάθεια που ξεκινούσε
αυθόρμητα σε όλο τον κόσμο. Σε λίγα
χρόνια Κομμουνιστικά Κόμματα υπήρχαν σχεδόν παντού.
Η ρώσικη επανάσταση ήταν ο οδηγός για όλα αυ τά τα κόμ μα τα. Ηταν
όμως ένας οδηγός που έχασε το δρόμο του και ηττήθηκε στις αρχές της δε καετίας του ‘30, όταν το σταλινικό κα θεστώς διέλυσε όλες τις κατακτήσεις
της επα νά στα σης. Η σκιά της ήτ τας
έπεσε βαριά πάνω στη νέα αριστερά
που είχε δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο. Οπου δεν δια λύ θη κε εντε λώς,
αποδιοργανώθηκε ιδεολογικά και πολιτικά. Τα κομμουνιστικά κόμματα από
επαναστατικά έγιναν ρεφορμιστικά.
Το νήμα της επανάστασης το ξαναέπια σε η ερ γα τι κή τά ξη στο Μάη του
‘68. Τα χρυσά χρόνια του καπιταλισμού
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έφταναν
στο τέλος τους. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 ξαναοργανώθηκαν σημαντικές απεργίες στην Ιταλία, τη Γαλλία
και την Ισπανία. Στην Ελλάδα ένα νέο
κίνημα εμφανίστηκε μετά από δύο δεκαετίες δεξιάς τρομοκρατίας. Ο πόλεμος του Βιετνάμ ριζοσπαστικοποιούσε
τη νεολαία σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ
το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων συνδέθηκε με το αντιπολεμικό κίνημα. Ο Μάης στη Γαλλία έγινε σύμβο λο για μια νέα περίοδο εξέγερσης, μιας
εξέ γερ σης που ξε κι νού σε από τους
φοιτητές αλλά έγινε αφορμή για να εκφρα στεί η συσ σω ρευ μέ νη ορ γή και
στους εργατικούς χώρους. Στην Ιταλία
οι εργατικοί αγώνες θα φτάσουν στο
πιο προχωρημένο σημείο, με μαζικές

απεργίες και καταλήψεις εργοστασίων.
Σε όλες τις χώρες, τα σταλινικά Κομ μουνιστικά Κόμματα και η Σοσιαλδημοκρα τία αντι με τω πί ζουν εχθρι κά την
έκρηξη εργατών και φοιτητών.
Με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, δημιουργήθηκε μια νέα αριστερά.
Στην Ιταλία οι ίδιες οι συνελεύσεις των
κατειλημμένων εργοστασίων θα ιδρύσουν νέες επαναστατικές οργανώσεις.
Στη Γαλ λία οι μι κρές τρο τσκι στι κές
ομάδες που ως τότε ήταν οι “παππούδες” της Αριστεράς έγιναν πόλος έλξης για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αμερική επαναστατικές οργανώσεις χτίστηκαν μέσα στα Πανεπιστήμια αλλά και
στις εργατογειτονιές. Παντού, η μάχη
για τους νέους ακτιβιστές ήταν να ξεθάψουν την πραγματική επαναστατική
παράδοση από τη σκόνη του σταλινι σμού και της σοσιαλδημοκρατίας για
να εξοπλίσουν το νέο κίνημα, έχοντας
απέναντι μια “παλιά” Αριστερά που καλούσε σε “αυτοσυγκράτηση”.

Πολυτεχνείο
Στην Ελλάδα η νέα Αριστερά έκανε
την εμφάνισή της μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, στη χούντα. Τα δύο ΚΚΕ
που υπήρχαν τότε, απογοήτευμενα και
αποπρο σα νατολι σμέ να έλπιζαν μόνο
σε ένα σενάριο “δημοκρατικής” μετάβασης με τη θέλη ση της Χού ντας. Η
κατάληψη της Νομικής και η εξέγερση
του Πολυ τε χνεί ου τσά κι σαν αυ τά τα
σενάρια που όντως προετοίμαζε η χούντα και δι έψευσαν την αριστε ρά της
ηττοπάθειας. Το ΚΚΕ έφτασε να αποκαλέσει τους πρώτους καταληψίες του
Πο λυ τε χνεί ου το Νο έμ βρη του ‘73,
προβο κά τορες. Η επα ναστα τι κή αριστερά άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της Χούντας και συνέχισε να δίνει το στίγ μα της στους αγώ νες της
Μεταπολίτευσης.
Η στιγμή για μια νέα Αριστερά έχει
ξαναφτάσει σε όλη την Ευρώπη και αυτό δεν είναι ευχολόγιο. Είναι μια απαίτηση του νέου κινήματος που καταγράφεται ακόμη και εκλογικά. Οι επιτυχίες
του Respect στην Αγγλία, των τροτσκιστικών οργανώσεων στη Γαλλία, του
Μπλόκου στην Πορτογαλία, του Αριστερού Κόμματος στη Γερμανία, του
Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ολλανδία δείχνουν τη δυναμική. Παραμένουν
ανοιχτά δύο ζητήματα: πώς από τη μία
αυτή η δυναμική θα ξεπεράσει το εκλογικό επίπεδο και θα γίνει πραγματική
οργανωτική δύναμη της νέας αριστεράς μέσα στους εργατικούς χώρους.
Και από την άλλη πώς αυτή η νέα αριστερά θα είναι νέα στην ουσία και όχι
μόνο στο όνομα. Η απάντηση όπως δείχνει η ιστορική εμπειρία δεν θα δοθεί
μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη.
Θα τη δώσουν οι αγωνιστές του νέου
κινήματος που θα αναλάβουν το καθήκον να χτίσουν την αριστερά που τους
αξίζει. Τα μέλη του ΣΕΚ το καθήκον αυτό το έχουν ήδη αναλάβει.

Nίκος Λούντος
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Α

ν η καρδιά της Αφρικής χτυπούσε για έξι μέρες στο Παγκόσμιο
Κοινωνικό Φόρουμ του Ναϊρόμπι, οι αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο είχαν ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κόσμου
που συμμετείχε σ’αυτό. Στο Ναϊρόμπι καταρρίφθηκε ο μύθος ότι όποιος
πεινάει δεν έχει καιρό να σκεφτεί άλλα πράγματα, ή αλλιώς ότι ο πόλεμος
του Μπους δεν έχει και πολλά να κάνει με τη φτώχεια και το aids.

Pατσιστικός παραλογισμός

Tα παιδιά των μεταναστών
δεν είναι «λαθρομετανάστες»
Σ

υλλαλητήριο με αίτημα τη νομιμοποίηση των μεταναστών καλούν το
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 3μμ
στην Ομόνοια η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, Κοινότητες Μεταναστών και αντιρατσιστικές κινήσεις και οργανώσεις.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το
νέο με τα να στευ τι κό νο μο σχέ διο του
Υπουργείου Εσωτερικών «ρυθμίσεις θεμά των με τα να στευ τι κής πο λι τι κής» το
οποίο κι νεί ται στην ίδια λο γι κή με τον
προηγούμενο νόμο, αφού αφήνει την συντρι πτι κή πλειο ψη φία των με τα να στών
χωρίς νομιμοποίηση.
Ο Νόμος 3386/05 είχε χαρακτηριστεί
από την κυβέρνηση σαν «τρίτη ευκαιρία
νομιμοποίησης» , αλλά στην πραγματικότητα άφηνε εκτός διαδικασίας νομιμοποίη σης του λά χι στον το 50% των με τα να στών. Ο προηγούμενος νόμος είχε σαν
προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας παραμονής για έναν μετανάστη, εκτός
από τα παράβολα των εκατοντάδων ή και
χιλιάδων ευρώ, να έχει τουλάχιστον 150
ένσημα το χρόνο.
Το νέο νομοσχέδιο, παραμένει το ίδιο
εισπραχτικό και όχι μόνο δεν αποσυνδέει
την ανανέωση της άδειας παραμονής με
τα ένσημα, αλλά στην ουσία ρίχνει την ευθύνη για την απόχτηση ενσήμων στους
ίδιους τους μετανάστες, αναγκαζοντάς
τους να εξαγοράσουν μόνοι τους τα ένσημά τους, να πληρώσουν δηλαδή από την
τσέπη τους την ασυδοσία των εργοδοτών
τους.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αναφέρει
ότι «εάν ο υπή κο ος τρί της χώ ρας έχει
πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημε ρομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου».
Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύ σταση μίας Εθνικής Επιτροπής για τη Κοινωνική Ενταξη των Μεταναστών που θα
υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, και
όπως αναφέρει θα έχει στόχο το «συντονισμό και την προ ώ θη ση του δια λό γου».
Στην επιτροπή συμμετέχουν 25 κυβερνητικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά ούτε
μία κοινότητα μεταναστών.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι οι προϋπο -

θέσεις που απαιτούνται προκειμένου να
χορηγηθεί σε κάποιον μετανάστη η άδεια
του «μακράν διαμένοντος». Ο προηγούμενος νόμος είχε σαν εξωφρενική προϋπόθεση την γνώση της ελληνικής γλώσσας,
της ελ λη νι κής ιστο ρί ας και του πο λι τι σμού. Τώρα αυτή η προϋπόθεση διατηρείται και μάλιστα ο νόμος προβλέπει ότι οι
μετανάστες θα εκπαιδεύονται στα Κέντρα
Εκμάθησης Ενηλίκων. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπεύθυνος Γραμματείας
Μεταναστών της ΓΣΕΕ Γιώργος Αλεβυζάκης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η
ΓΣΕΕ και οι φορείς που συνδιοργανώνουν
το συλλαλητήριο για το νέο νομοσχέδιο
«αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 100.000
που δικαιούνται να πάρουν την άδεια του
μακράν διαμένοντος και αυτά τα κέντρα
τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μπορούν να
δεχτούν πάνω από 500 άτομα το χρόνο,
τότε καταλαβαίνουμε πόσα χρόνια πρέπει
να περιμένει ένας μετανάστης, που ήδη
ζει πάνω από μία δεκαετία στην Ελλάδα
να πάρει αυτή την άδεια».

Mαθητές
Ο νέος νόμος δεν ακουμπά καθόλου τα
προβλήματα των μεταναστών δεύτερης
γενιάς. Χιλιάδες παιδιά μεταναστών που
φοιτούν στα σχολεία, αν δεν καταφέρουν
να πε ρά σουν σε κά ποιο πα νε πι στή μιο,
στην ουσία γίνονται αυτόματα παράνομοι
μόλις συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια,
αφού για να πάρουν την άδεια παραμονής
ισχύει και για αυτά τα παιδιά η προϋπόθεση των 150 εν σή μων ετη σίως. Η ΓΣΕΕ
υποστηρίζει το αίτημα που έχουν θέσει
πολλές μεταναστευτικές κοινότητες για
απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα
παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα καθώς και την παροχή άδει ας αό ρι στης διάρ κει ας στους μα θη τές
που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση.
Η Ενωση Αφρικανών Γυναικών έχει πά ρει εδώ και ένα χρόνο την πρωτοβουλία,
ανοίγοντας μία καμπάνια με τίτλο «οχι στο
ρατσισμό από κούνια», που διεκδικεί να
χορηγείται πιστοποιητικό γέννησης στα
παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται
στην Ελλάδα. «Δε ζητάμε φιλανθρωπία,
ζητάμε τα δικαιώματά μας», είπε η Λορέτα

από την Ενωση Αφρικανών Γυναικών στη
συ νέ ντευ ξη τύ που. «Εμείς φύ γα με από
την Αφρι κή άρον άρον, για τί η Αφρι κή
εξακολουθεί να είναι όμηρος και να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η
ελληνική κυβέρνηση μας αναγκάζει να πη γαίνουμε στην Αφρική για να παίρνουμε
πιστοποιητικό γέννησης για τα παιδιά μας
που γεννιούνται εδώ».
Στη συγκέντρωση στις 10 Φλεβάρη θα
συμμετέχει και η Πρωτοβουλία Μεταναστών Μικροπωλητών, που οργανώνει επίσης κινητοποίηση την Πέμπτη 15 Φλεβάρη στις 10.30πμ στο υπουργείο Εμπορίου.
Η Χάπινες Γκόντουιν από τη Νιγηρία δή λωσε: «Η κυβέρνηση μας έκανε μέσα σε
μία μέρα παράνομους. Τώρα για να μας
δώσει άδεια μικροπωλητή ζητά σαν προϋπόθεση να έχουμε πενταετή άδεια παραμονής. Κανείς από εμάς δεν έχει αυτή την
άδεια για τί πρέ πει να απο δεί ξου με ότι
έχουμε εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ».
Ο Γιάννης Σηφακάκης από την Συμμα χία Σταματήστε τον Πόλεμο που συμμετέχει στο συλλαλητήριο, έδωσε στο θέμα
της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι στους μετανάστες
τη διά στα ση που έχει να κά νει με την
εμπλοκή της κυβέρνησης στον «πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας». «Πριν από ένα
μήνα ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής
των ΗΠΑ, ο Κράμπτον, ήρθε στην Ελλάδα
και ζήτησε από την Μπακογιάννη και τον
Πολύδωρα να γίνονται επιπλέον έλεγχοι
μεταναστών και ιδιαίτερα αυτών που προέρ χο νται από τις αρα βι κές χώ ρες και
ιδιαίτερα τους πακιστανούς. Αυτές τις μέρες έγινε ένα δικαστικό και πολιτικό πραξικόπημα, που αφορά την υπόθεση της
απέλασης του Τζαβέντ Ασλάμ. Πάνε να
τυλίξουν τον Τζαβέντ Ασλάμ σε μία κόλα
χαρτί και να τον στίλουν πίσω στο Πακιστάν. Αν το γίνει αυτό κατ’ επέκταση θα
μπορούν να το κάνουν σε κάθε μετανάστη. Θα είμαστε στο συλλαλητήριο για να
διεκδικήσουμε πλήρη και ίσα δικαιώματα
στους μετανάστες, όχι στο νέο ρατσιστικό νόμο, απεμπλοκή της Ελλάδας από
πολέμους και όχι στη νέα εκδοχή του ρατσισμού την Ισλαμοφοβία».

Το αντιπολεμικό στοιχείο ήταν παρόν σαν διάθεση παντού, κι αυτό φαινό ταν από την πρώ τη μέ ρα, από τη θραύ ση που έκα νε η αφί σα του
Μπους- τρομοκράτη Νο1, αλλά και από ένα μπλουζάκι που κυκλοφορούσε
ευρέως, με φωτό από τον απαγχονισμό του Σαντάμ Χουσείν, επίσης από
την κοσμοσυρροή στο τραπεζάκι της «Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο» Βρετανίας. Στην διάρκεια του φόρουμ η διάθεση αυτή ξεδιπλώθηκε.
Τη Δευτέρα 21 Γενάρη η αντιπροσωπεία της Σομαλίας και η Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο βάδισαν μαζί στην περίμετρο του σταδίου
όπου γίνονταν οι εργασίες του φόρουμ, ενάντια στον πόλεμο και την
κατοχή. «Έξω ο Μπους από το Ιράκ», «έξω οι ΗΠΑ από την Αφρική»,
«λευτεριά στην Παλαιστίνη» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακού στηκαν και πραγματικά άγγιξαν όλο τον κόσμο που μας συνάντησε. Το
ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα. Την Τρίτη
το πρωί διαπιστώσαμε ότι η διαδήλωση με τη φωτό του Μπους-τρομοκράτη Νο 1 κοσμούσε τα πρωτοσέλιδα των δύο βασικών καθημερινών
εφημερίδων της Κένυα, της Daily Nation και της Standard. Εν τω μεταξύ, στις αίθουσες τα σεμινάρια με θεματολογία από τον πόλεμο ξεχώριζαν σαν τη μύγα μες στο γάλα από μαζικότητα και συμμετοχή, από το
σεμινάριο «Πόλεμος και Ιμπεριαλισμός» μέχρι τη συζήτηση του φόρουμ
της Σομαλίας για τον πόλεμο στο κέρας της Αφρικής.

Συνέλευση
Αυτή η πλούσια εικόνα όπως ήταν επόμενο, εκφράστηκε και στην
αντιπολεμική συνέλευση της Τετάρτης. Η αίθουσα είχε σχεδόν γεμίσει
από νωρίς το πρωί. Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με ομιλίες από το πάνελ
από την Φίλις Μπένις από την οργάνωση United For Peace and Justice
στις ΗΠΑ (αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον
στις 27 Γενάρη), τον Ισμαίλ Νταου από το Ιράκ, τη Ραζά από την Παλαιστίνη, ενώ διαβάστηκε και χαιρετισμός από την ομοσπονδία συνδικάτων πετρελαίου του Ιράκ.
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Γουόλντεν Μπέλλο από την
οργάνωση «Focus On Global South». Αναφέρθηκε στη σημασία του
αντιπολεμικού κινήματος και των διαδηλώσεων της 15ης Φλεβάρη
2003, που σηματοδοτούν την επιμονή του κόσμου να σταματήσει τον
πόλεμο και την κατοχή. Τόνισε το ρόλο της Ιρακινής αντίστασης αλλά
και στον αγώνα που διεξάγει η Χεζμπολλάχ στο Λίβανο, ώστε τα σχέδια
των ΗΠΑ να μη μπορούν να περάσουν και να έχουν φέρει κρίση στην
κυβέρνηση Μπους. «...Δε μπορούμε ωστόσο να περιμένουμε από τον
ερχομό των Δημοκρατικών στην εξουσία για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Το αίτημά μας παραμένει «Άμεση απόσυρση από Ιράκ και Αφγανιστάν»...». Το πάνελ έκλεισε ο Γκάι Τέιλορ από τη «Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο» στη Βρετανία, ο οποίος αναφέρθηκε στην κρίση στο στρατόπεδο του Μπλερ. Το επόμενο ραντεβού του αντιπολεμικού κινήματος
στη Βρετανία είναι στις 24 Φλεβάρη.
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλούσια σε εικόνες και εμπειρίες
από διαφρετικές χώρες, από την Κορέα ως το Σουδάν και από την
Τουρκία μέχρι τη Σρι Λάνκα. Εκ μέρους της Συμμαχίας Σταματήστε τον
Πόλεμο στην Ελλάδα αναφερθήκαμε στην υπόθεση Τζαβέντ Ασλάμ,
στην προσπάθεια δαιμονοποίησης των μουσουλμάνων και του κόσμου
που παλεύει, και το ρόλο του κινήματος συμπαράστασης στο να καταρρεύσει η σκευωρία. «...Θα συνεχίσουμε ενάντια στον πόλεμο και την
ισλαμοφοβία, με επόμενο βήμα τη δαδήλωση στις 17 Μάρτη, για την
οποία ξεκινήσαμε ήδη τις προετοιμασίες».
Στο μεταξύ είχε φτάσει ο Σαμίρ Αμίν, οποίος έκανε μια εντυπωσιακή
τοποθέτηση – σφήνα στη συζήτηση: «Το αντιπολεμικό είναι η γενικευμένη παγκόσμια πρόκληση των ημερών, έχει περάσει από την αντίσταση στην επίθεση στον ιμπεριαλισμό γι’αυτό το κίνημα πρέπει να ξεπεράσει τον κατακερματισμό και να το αναδείξει σε μετωπικό ζήτημα».
Στο δεύτερο μέρος της συνέλευσης διαβάστηκε ένα σύντομο κείμενοσύνοψη της συνέλευσης και μπήκε η ατζέντα των κινητοποιήσεων που
έρχονται μέσα στο 2007, με πρώτη την 4η επέτειο της εισβολής στο Ιράκ,
την εβδομάδα 15-22 Μάρτη. Ο Τζόρτζ Μάρτιν από το UFPJ ανέλαβε να
μεταφέρει το κείμενο και την ατζέντα στη συνέλευση των κινημάτων αργότερα την ίδια μέρα.
Η αντιπολεμική διαδήλωση της ημέρας είχε κάλεσμα από Συμμαχία,
Σομαλούς και Παλαιστίνιους και ήταν η μαζικότερη των ημερών. Έκλεισε με χαιρετισμούς από τον Τζαμάλ Τζουμα από το «Stop the wall» της
Παλαιστίνης και τον Γουέιμαν Μπένετ από τη Συμμαχία Βρετανίας.

Δήμητρα Κυρίλλου

15

Νο 753

KAΘAPIΣTPIEΣ ΣXOΛEIΩN

48ωρη στις 1-2 Φλεβάρη
48ρη πα νελ λα δι κή απερ γία πραγ μα τοποιούν την Πέμπτη και Παρασκευή 1 και 2
Φλεβάρη οι καθαρίστριες Δημοσίων Σχολείων. Την πρώτη ημέρα της απεργίας καλούν
σε πα νελλα δι κό συλ λα λη τή ριο στις 11πμ
στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια
πορεία στο υπουργείο Παιδείας.
Οι καθαρίστριες Δημοσίων Σχολείων παλεύουν για πλήρη μονιμοποίηση όλων χωρίς
καμία εξαίρεση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση αφού αναγκάστηκε κάτω
από την πίεση αγώνων δεκαετιών να αποφασίσει στα τέλη του 2006 τη μονιμοποίηση
7.162 καθαριστριών σε σύνολο 8.000, προσπαθεί τώρα να προχωρήσει σε εμπαιγμό
και αυθαιρεσίες. Η Υπουργός Παιδείας, προχώρησε αιφνιδιαστηκα σε «διόρθωση» της
προ η γού με νης υπουρ γι κής από φα σης με
την οποία μεταθέτει την καταβολή της δαπάνης για τη μισθοδοσία των καθαριστριών δημοσίων σχολείων στους Δήμους και τις Κοινότητες, χωρίς να προβλέπεται καμία αυξηση στην χρηματοδότησή τους.
Σα να μην έφτανε αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε «μονιμοποιήση» κοροϊδία για τις
2.500 από τις 8.000 κα θα ρί στριες, αφού
αποφάσισε ότι θα απασχολούνται με συμβάσεις απασχόλησης της μισής, μίας και μίαμισης ώρας την ημέρα. Στην ουσία στερεί από
2500 καθαρίστριες το δικαίωμα της συνταξιοδότησης. Από την άλλη προσμετρά ως
προϋπηρεσία για όλους τους μονιμοποιημένους, μόνο αυτή για το σχολικό έτος 20012002. Για τους ωρο μί σθιους της με ρι κής
απασχόλησης η προϋπηρεσία τους θα προσμετράται με άθροιση των μισάωρων. Πρόκειται για μία τεράστια κοροϊδία από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι έχουν προϋπηρεσία από 15 εώς 25 χρόνια.
Εκτός από όλα αυτά η κυβέρνηση παράλληλα προσπαθεί να ανατρέψει και την πρό σφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να

μονιμοποιηθούν και οι υπόλοιποι 3.500 εργαζό με νοι στην κα θα ριό τη τα των δη μο σί ων
σχολείων καθώς όλοι τους καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με την από φαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβούλιου του Υπουργείου Παιδείας.
Οι Καθαρίστριες απαιτούν να σταματήσουν τώρα οι μεθοδεύσεις και οι λαθροχειρίες της κυβέρνησης για το διορισμό των
συμβασιούχων καθαριστριών στα δημόσια
σχολεία και να αναλάβει το υπουργείο Παιδείας τις ευθύνες του ως εργοδότης. Να
μην υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση, και
να μο νι μο ποι η θούν όλες οι ερ γα ζό με νες
αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Να σταματήσει ο εμπαιγμός της μονιμοποίησης με συμβάσεις απασχόλησης μισής, μιας και μιάμισης μέρας. Να αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία χωρίς όρους και
προϋποθέσεις και να μονιμοποιηθούν όλες
οι καθαρίστριες Δημοσίων σχολείων με πλήρη απασχόληση και πλήρη δικαιώματα.
Ισως είναι η πρώτη φορά στα χρονικά των
αγώνων τους που οι απεργία των καθαρι-
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στριών συμπέφτει με την τριήμερη απεργία
των πανεπιστημιακών και τις καταλήψεις των
φοι τη τών, ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
Αρθρου 16. Οι καθαρίστριες παράλληλα με
τον αγώνα για μονιμοποίηση χρειάζεται να
σταθούν στο πλευρό φοιτητών και πανεπιστημιακών που παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και κατ’ επέ κταση όλης της δημόσιας Παιδείας. Από την
άλ λη οι φοι τη τές και οι πα νε πι στη μια κοί
χρειάζεται να στηρίξουν τον αγώνα των καθαριστριών για μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Η αναθεώρηση του Αρθρου 16 έχει στόχο
να μετατρέψει σε επιχειρήσεις όχι μόνο τα
πανεπιστήμια αλλά και τα σχολεία. Η άμεση
συνέπεια θα είναι η επίθεση στις εργασιακές
σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους στην
δημόσια Παιδεία. Γι αυτό όλοι μαζί φοιτητές,
πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί και καθαρί στριες χρειάζεται να ενωθούν στον κοινό
αγώνα για να σώσουν τη δημόσια παιδεία
από τα αρπαχτικά, για αύξηση των δαπανών
για την Παιδεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

ΠAPKO ΓOYΔH

Πάνω από 50 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην πορεία που
οργάνωσε το Σωματείο Εργαζόμενων ΕΥΑΘ την Δευτέρα 29/1
ενώ ταυτόχρονα είχε καλεστεί και 24ωρη απεργία με συγκέντρωση στις 8πμ μπροστά από το κτίριο της εταιρείας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στη μήνυση
που κατέθεσαν άνθρωποι της διοίκησης ενάντια στο σωματείο λόγω της αντίθεσής του στο καθεστώς των εργολαβιών
που έχει αρχίσει να επικρατεί στην ΕΥΑΘ.
Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση επιλέγει να αναθέτει έργα επέκτασης του δικτύου ύδρευσης σε εργολάβους, γεγονός που
όχι μόνο αυξάνει το κόστος σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό
προς όφελος της ιδιωτικής κερδοφορίας αλλά ταυτόχρονα
χτυπάει τις συνθήκες εργασίας όσων δουλεύουν στις εργολαβίες καθώς δεν καλύπτονται από τη σύμβαση εργασίας των
υπολοίπων. Γι’αυτό το σωματείο όχι μόνο αντιτίθεται αλλά
ταυτόχρονα απαιτεί και περισσότερες προσλήψεις αντί για την
καθιέρωση ελαστικότερων σχέσεων εργασίας.
«Το καθεστώς των εργολαβιών όχι μόνο αναγκάζει συναδέλ φους να δουλεύουν με χαμηλότερο μισθό αλλά ταυτόχρονα
αυξάνει το κόστος το οποίο μετακυλίεται στα τιμολόγια των
πολιτών και τα οποία θα μεγαλώσουν κι άλλο αν δεν αλλάξουμε την κατάσταση.Φαίνεται ότι ενοχλούμε κάποια συμφέροντα
με το να το λέμε αυτό γι’αυτό και μας δικάζουν σήμερα», μας
είπε ο Κώστας.Στην πορεία που κατευθύνθηκε προς τα δικαστήρια για να ακολουθήσει η δίκη του σωματείου κυριάρχη σαν συνθήματα όπως «Έξω οι εργολάβοι από την ΕΥΑΘ«, γε γονός που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην ύδρευση είναι ένα
ακόμα κομμάτι που παλεύει ενάντια στην πολιτική των ιδιωτι κοποιήσεων και της ποινικοποίησης του συνδικαλισμού, μαζί
με την υπόλοιπη κοινωνία.

Νίκος Τουρνάς

Συγκέντρωση την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 7.30μμ, στη Λ. Κατεχά κη στην εί σο δο του πάρ κου
στρατού, καλεί η «Επιτροπή Αγώνα
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή». Την ίδια ημέ ρα γί νο νται τα
επί ση μα εγκαί νια του θε ά τρου
Μπάντμιντον, με τις παρα στά σεις
της πο λυ δια φη μι σμέ νης Λί μνης
των Κύκνων.
Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
της Επιτροπής Αγώνα «για τις ανά γκες των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004 χωροθετήθηκε κατ’ έξαίρεση
στο πάρκο Γουδή, με ειδική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας, προ σωρινό λυόμενο κλειστό στάδιο για
το αγώ νι σμα του μπά ντμι ντον. Η
χωροθέτηση συνοδευόταν από ρητή υπο χρέ ω ση για απο μά κρυν ση
της κατασκευής 6 μήνες μετά το
τέλος των αγώνων. Παραβιάζοντας
την υποχρέωση αυτή, η κυβέρνηση
της ΝΔ, ψήφισε ειδική διάταξη για
την μονιμοποίησή της και την παραχώρηση της για ιδιωτική αξιοποίηση από τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.
Τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε επίσημα η πολυετής παραχώρηση της χρήσης του μπάντμιντον σε

ιδιωτική κοινοπραξία για την μετατρο πή του σε μου σι κό θέ α τρο.
Στην ίδια κοινοπραξία παραχωρήθηκαν για αποκλειστική χρήση, ως
περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης, 20 ακόμη στρέμματα από την
έκταση που προορίζεται για το Μη τροπολιτικό Πάρκο ΓΟΥΔΗ».
Η επι τρο πή αγώ να στην οποία
συμμετέχουν Δημοτικές Παρατάξεις, Πο λι τι στι κοί και Φοι τη τι κοί
Σύλλογοι, διεκδικεί την ακύρωση
της σύμβασης παραχώρησης του
Μπάντμιντον και των 20 στρεμμάτων που το περιβάλλουν, την οποία
υπέγραψαν τα «Ολυμπιακά Ακίνητα
ΑΕ», με σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών, την κατεδάφιση και απομάκρυνση της κατασκευής και ακύρωση κά θε άλ λου σχε δια σμού. Την
απόρριψη και ματαίωση κάθε σχεδιασμού που προβλέπει την τσιμεντοποίηση στο χώρο του Μητροπολι τι κού Πάρ κου Γου δη και τη Β’
Ζώνη Υμηττού, την απομάκρυνση
όλων των στρα το πέ δων και την
επαναδεντροφύτευση του χώρου.
«Πολιτισμός είναι το Πάρκο και όχι
το Θέατρο Μπάντμιντον», αναφέρει
η ανακοίνωση.

Kινητοποιήσεις
στα Nοσοκομεία
Eυαγγελισμός
και Aμαλία Φλέμινγκ
Στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων βρίσκονται οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, με καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από τις 10πμ εώς τις 12μ, κλεισίματα δρόμων και πορείες, διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού.
Την Τρίτη 30 /1 οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε συγκέντρω ση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του νοσοκομείου και συνεχίζουν την Τετάρτη 31/1 με στάση εργασίας 11πμ-14.30μμ και συγκέντρωση στο Β’ ΔΥΠΕ Αττικής. Την
Πέμπτη 1/ 2 προχωρούν σε νέα Γενική Συνέλευση στις 10πμ
για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.
Επίσης το σωματείο προχωρά σε «προσπάθεια για άμεσο κοινό βηματισμό- συντονισμό με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Β’
ΔΥΠΕ Αττικής καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις με στόχο την επιτυχία του αγώνα μας, που έχει σαν κύριο
στόχο την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων».
Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζεται την επόμενη εβδομάδα
και το σωματείο εργαζομένων και η πενταμελής επιτροπή της
ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με ανάλογα αιτήματα.
Συγκεκριμένα την Τρίτη 6/2 στις 8πμ προχωρούν σε Γενική Συνέλευση και την Παρασκευή 9/2 την ίδια ώρα σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο χώρο των Επειγόντων Περιστατικών όπου
θα δοθεί και ανοιχτή συνέντευξη τύπου.
Οπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση του ΔΣ του σωματείου
και της πενταμελούς της ΕΙΝΑΠ, η έλλειψη προσωπικού έχει
πάρει τρομακτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να λείπουν από
το νοσοκομείο 500 νοσηλευτές, 120 γιατροί, εκατοντάδες διοικητικοί, 120 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 90 τεχνικοί.
Αποτέλεσμα είναι να λειτουργεί το νοσοκομείο καθημερινά με
συνθήκες γενικής εφημερίας. Την ίδια στιγμή κάνουν την εμφάνισή τους δημοσιεύματα για πώληση του κτιρίου του Ευαγγελισμού σε ιδιώτες.
Οι εργαζόμενοι και οι γιατροί ζητούν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, αντιτίθενται στις πρόσφατες εξαγγελίες του
υπουργού Υγείας για πρόσληψη συμβασιούχων, δηλώνουν ότι
δεν θα αφήσουν να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία και πα λεύουν για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.

Πολιτικοί
κρατούμενοι Tουρκίας
Στα λευκά κελιά της Τουρκίας εδώ και εφτά (7) χρόνια συνεχιζόταν η απεργία πείνας μέχρι θανάτου ενάντια στην απομόνωση
με 122 μάρτυρες και πάνω από 600 ανάπηρους. Τους τελευταίους μήνες με την προσπάθεια και την πίεση πολλών συνδικάτων,
Ομοσπονδιών και φορέων το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε
να βελτιώσει την κατάσταση στα λευκά κελιά και να στείλει σχετική
εγκύκλιο. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Τουρκίας παρέδωσε φάκελο
στις αρχές του Ιανουαρίου με αιτήματα ενάντια στην απομόνωση
και το Υπουργείο χρησιμοποιώντας αυτό το φάκελο σχεδίασε την
εγκύκλιο. Σύμφωνα με αυτή οι κρατούμενοι μπορούν να βρεθούν με
άλλους κρατούμενους (μέχρι 10 άτομα) για δέκα ώρες την εβδομάδα είτε έχουν πειθαρχική ποινή, είτε όχι.
O Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Τουρκίας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, ο
Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επαναστατικών Εργατικών
Συνδικάτων ( DISK ), εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου της
Κωνσταντινούπολης, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων ( Akin Birdal ) και εκπρόσωποι από το
Σύλλογο Σύγχρονων Νομικών, τους Δικηγόρους Ενάντια στην
Απομόνωση και τα μέλη του Συλλόγου TAYAD (Σύλλογος των
Οικογενειών των Πολιτικών Κρατουμένων για τη Συμπαράσταση και την Αλ λη λο βο ή θεια) το Νο μι κό Γρα φείο του Λα ού
(ΗΗΒ), και καλλιτεχνές έδωσαν συνέντευξη τύπου από το σπίτι
του δικηγόρου που πραγματοποιούσε απεργία πείνας μέχρι
θανάτου και δήλωσαν πως με αυτή την εγκύκλιο, χωρίς κανένα όρο, μπορούν να βρεθούν οι κρατούμενοι μεταξύ τους και
στο μέλλον ίσως μέχρι 20 άτομα. Τα συγκεκριμένα βήματα μεταφέρθηκαν από τους παραπάνω φορείς στον απεργό δικηγόρο όπου και διέκοψε την απεργία πείνας μέχρι θανάτου ο ίδιος
και οι άλλες δύο απεργοί.
Εμείς ως Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς Κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν θέλουμε να ευχαριστή σουμε θερμά όλα τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες τους φορείς,
πολιτικές οργανωσείς και σε ολούς οσούς, που στάθηκαν εδώ και
εφτά χρόνια αλληλέγγυα στο πλευρό μας σ’ αυτόν τον αγώνα.

Oι βετεράνοι του πολέμου μπήκαν στην κεφαλή του συλλαλητήριου στην Oυάσιγκτον, με πρώτο τον Tζέφρι Mίλαρντ. Στη φωτό
δεξιά, ο Tζέφρι στην Aθήνα ομιλητής στο σεμινάριο της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο στο Eυρωπαϊκό Kόινωνικό Φόρουμ

Aντιπολεμικός ξεσηκωμός στις HΠA
Τ

ο κέ ντρο της Ουά σι γκτον βούλια ξε κυριολε κτι κά
από τους εκατοντάδες χιλιάδες αντιπολεμικούς διαδηλωτές που κατέφτασαν από κάθε γωνιά των ΗΠΑ
το Σάββατο 27 Γενάρη. Ενώ ο Μπους έκανε την ποδηλατάδα του σε ένα κέντρο εκπαίδευσης της Μυστικής Υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, τον τόνο στην πρωτεύουσα τον έδιναν τα συνθήματα των 500.000 διαδηλωτών που απαιτούσαν να σταματήσει εδώ και τώρα η κατοχή του Iράκ, να
γυρίσουν πίσω όλα τα στρατεύματα και από το Κογκρέσο
να καταψηφίσει τις δαπάνες της κατοχής.
Τη διαδήλωση την οργάνωσε ο αντιπολεμικός συνασπισμός Uni ted for Pe a ce and Justi ce, που συ σπει ρώ νει
στους κόλπους του περίπου 1.400 οργανώσεις, κινήσεις
και πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο.
Η εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάϊμς αφιέρωσε ένα μεγάλο χώρο στις φωνές αυτών που συμμετείχαν στη διαδήλωση. Ο Ντέηβιντ Κουϊνλη είναι ένας 54χρονος ξυλουργός από το Πρέρι Βιλατζ του Κάνσας. Μαζί με 50
ακόμα από την περιοχή του ταξίδεψε 23 ώρες για να
συμμετέχει στη διαδήλωση. «Μεγάλωσα στη διάρκεια
του πολέμου στο Βιετνάμ αλλά δεν διαδήλωσα ποτέ
ενάντια σε εκείνο τον πόλεμο ούτε ήρθε ποτέ η σειρά
μου τότε να με καλέσουν στο στρατό. Είναι ένας πόλεμος για τα κέρδη και ήξερα από την αρχή ότι αυτή τη
φορά πρέπει να μιλήσω.»
Στη διαδήλωση συμμετείχαν με τις στολές τους περίπου
20 άνδρες και γυναίκες σε «ενεργό υπηρεσία» στο στρατό.
Η Τάσι Μακή, αρχιλοχίας στην Πολεμική Αεροπορία είπε
«Πιστεύω ότι στο Ιράκ έχει ξεσπάσει πια ένας εμφύλιος και
όσο μένουμε εκεί προκαλούμε περισσότερη ζημιά και κά νουμε τα πράγματα χειρότερα.»
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των βετεράνων. Ο Τζακ
Τέλερ είναι 26 χρονών και συμμετείχε, ως λοχίας των
Πεζοναυτών στην εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ηρθε στη
διαδήλωση φορώντας το ίδιο στρατιωτικό τζάκετ που
φορούσε τότε, μόνο που τώρα έχει στη πλάτη την στάμπα των «Βετεράνων του Ιράκ ενάντια στον πόλεμο».
Οπως δήλωσε: «Δεν μ’ αρέσε να φοράω αυτό το τζάκετ
γιατί μου θυμίζει ότι συμμετείχα σε έναν ανήθικο και
παράνομο πόλεμο. Αλλά είναι σημαντικό να το φοράω
ως πολιτική δήλωση.»
Ενας άλλος βετεράνος 24 χρονών, ο Φερνάρντο Μπρά γκα, είχε βρεθεί στο Ιράκ με μια μονάδα της Εθνοφρουράς
από τον Ιούνη του 2004 μέχρι τον Γενάρη του 2005. Θυμά ται ότι «ο ίδιος ο διοικητής μας μάς είπε όταν φτάσαμε
εκεί ότι αν πιστεύουμε ότι ο πόλεμος γίνεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός του πετρελαίου, τότε δεν θα ‘μαστε
στα καλά μας».
Το αντιπολεμικό κίνημα απαντάει σε διεθνές επίπεδο
στην κλιμάκωση του πολέμου από τον Μπους. Η Ουάσι γκτον στις 27/1 έδωσε το σήμα της εκκίνησης, η συνέχεια
θα είναι στην Βρετανία στις 24 Φλεβάρη και στην Αθήνα
στις 17 Μάρτη.

Γράφει o Andrew Murray, ομιλητής στο συλλαλητήριο της
Oυάσιγκτον εκ μέρους του Stop The War Coalition της Bρετανίας

«Π

εντάκο σιες χιλι άδες δια δή λω σαν
το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ενάντια στην κατοχή του Ιράκ. Ηταν η
μεγα λύ τε ρη αντι πο λε μι κή δια δή λω ση στις
ΗΠΑ από τό τε που ξεκίνησε η εισβο λή στο
Ιράκ. Αυ τή η διαδή λω ση σε συνδυα σμό με
πολλές άλλες τέτοιες κινητοποιήσεις σε άλλες
πόλεις της χώρας, σηματο δοτούν, σύμφωνα
με τους οργανωτές τους από το United for Peace and Justice την επιστροφή στο κλίμα που
επικρατούσε το 2003 όταν όλη η χώρα συνταρασσόταν από το ζήτημα του πολέμου.
Η συμμετοχή των συνδικάτων ήταν η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει σε αντιπολεμική διαδήλωση. Συμμετείχε μια μεγάλη αντιπροσωπεία
από το συνδικάτο SEIU που αντιπροσωπεύει χαμηλόμισθους υπαλλήλους. Και επίσης ένα πολύ
μεγάλο μπλοκ βετεράνων του στρατού και οικογενειών που έχουν συγγγενείς στο στρατό.
Υπήρχαν δυο πρωτιές σε αυτή τη διαδήλω-

ση. Η πρώτη, ένα μήνυμα υποστήριξης από
έναν Γε ρου σια στή, τον Ρας Φέϊν γκολντ. Η
δεύτερη, ένας ομιλητής από την AFL-CIO [η
αμερικάνικη ΓΣΕΕ]. Ανάμεσα στους ομιλητές
ήταν και Δημοκρατικοί μέλη του Κονγκρέσου
όπως ο Ντένις Κούτσινιτς ένας από τους υποψήφιους για το χρίσμα των Δημοκρατικών
στις προεδρικές εκλογές.
Ανάμεσα στις διασημότητες που πήραν
το λόγο, ήταν ο Σον Πεν, ο Τζέσε Τζάκσον
και η Τζέην Φόντα –ήταν η πρώτη της συμμε το χή σε αντι πο λε μι κή δια δή λω ση με τά
από 34 χρόνια. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να
παραμείνει άλλο σιωπηλή.
Οι οργανωτές δήλωσαν ότι η μαζική συμμε τοχή οφείλεται στην αίσθηση της πλειοψηφίας
του πληθυσμού ότι ο πόλεμος είναι μια καταστροφή αλλά και στην αυξανόμενη πεποίθηση
ότι το κίνημα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ο Μπους βρίσκεται όλο και πιο απομονω -

μένος στον Λευκό Οίκο, και είναι πιθανό το
Κογκρέσσο να ψηφίσει ενάντια στην κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράκ μέσα στις επόμενες
βδομάδες. Οι περισσότεροι ομιλητές στην
συγκέντρωση κάλεσαν τους Δημοκρατικούς
να κάνουν ένα ακόμα βήμα και να μπλοκάρουν τη παραπέρα χρηματοδότηση του πολέμου –αλλά οποιαδήποτε αντιπολεμική ψηφοφορία θα είναι ένα χτύπημα για τον Μπους.
Η αίσθηση ότι το αντιπολεμικό κίνημα βρί σκεται σε ανοδική πορεία επιβεβαιώθηκε και
από τα ΜΜΕ που είχαν «πλημμυρίσει» τη διαδήλωση. Ολα τα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης ήταν εκεί, μόνο το Fox News του Μέρντοχ αγνόησε τη διαδήλωση η οποία έγινε και
πρωτοσέλιδη είδηση στην Ουάσιγκτον Ποστ.
Από τη στιγμή που ήμουν ο μοναδικός ομιλητής εκτός ΗΠΑ, οι οργανωτές μου ζήτησαν να
μεταφέρω όπου μπορώ τα νέα ότι το ρεύμα
γυρίζει στην Αμερική.»
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