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Bιτσέντζα
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Eνάντια στο Nόμο-Πλαίσιο της Γιαννάκου
στους πυροβολισμούς του Πολύδωρα και
στην πολεμική εμπλοκή στο πλευρό του Mπους

ΔHMOΣIA
ΔΩPEAN
ΠAIΔEIA,
OXI BOMBEΣ
Aντιπολεμικό Συλλαλητήριο
Σάββατο 17 Mάρτη, Σύνταγμα 2μμ
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η συνέχι ση της απεργί ας
διαρκείας των πα νεπι στη μιακών με αίτημα την άμεση από συρ ση του νέ ου Nό μου
Πλαισίου, αποφάσισε το 8ο συνέδριο της ΠOΣΔEΠ που πραγματοποιή θη κε το Σαβ βα τοκύρια κο
στο Πάντειο. Oι αποφάσεις του
συνεδρίου αποτελούν μία νέα νίκη για το κίνημα της Παιδείας και
μια ήττα για την κυβέρνηση Kαραμανλή.
H προπαγάνδα που είχε εξαπολύσει
η Γιαννάκου τις τελευταίες βδομάδες
και ήθελε τους δεξιούς-εκ συγχρονιστές πανεπιστημιακούς να έχουν αριθμητική πλειοψηφία συνέδρων, να παίρνουν το πάνω χέρι στο συνέδριο αλλά
και στην νέα ηγεσία της ΠOΣΔEΠ, έγινε σκόνη. H Aριστερά όχι μόνο βγήκε
συνολικά ενισχυμένη και θα βρίσκεται
και πάλι στην ηγεσία της ΠOΣΔEΠ αλλά ακόμα και οι αντίπαλοί της αναγκά στη καν να στη ρί ξουν το αί τη μα για
απόσυρση του Nόμου.
Tο συνέδριο άνοιξε με τον πρόεδρο
της ΠOΣΔEΠ, Λάζα ρο Aπέκη, να λέει
καταχειροκροτούμενος “Aυτό το χει ροκρότημα ανήκει στο πανεπιστημιακό
κί νη μα, το κί νη μα της παι δεί ας που
βάλλεται τώρα. Eίναι το κρισιμότερο
συνέδριο και πρέπει να πάρουμε ση μαντικές αποφάσεις. H κυβέρνηση και
ο πρωθυπουργός συκοφαντούν το δημόσιο Πανεπιστήμιο ενώ παράγει άριστους επι στή μο νες. Oι εκ συγ χρο νι στές θέλουν να το κατεδαφίσουν. H
κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει με βία,
καταστολή, φακελώματα, για να επιβά λει τον νε οφιλε λευ θε ρι σμό στα AEI.
Δεν καταφέρνει όμως να νομιμοποιήσει τις επιλογές της. Συνεχίζουμε με
διαρκή αγώνα. O νόμος πλαίσιο 815
του Kαραμανλή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Eχουμε βάσιμους λόγους να ελπίζουμε το ίδιο και τώρα”.

Συμμαχία
Aκολούθησαν χαιρετισμοί εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων
(εκτός της NΔ), των Oμοσπονδιών Eργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού, των εκπαιδευτικών Oμοσπονδιών
OΛME-ΔOE και πολλών φοιτητικών παρα τά ξε ων. H Nί κη Aρ γύ ρη από την
Πρωτοβουλία ΓENOBA Φοιτητών είπε:
“10 μήνες τώρα έχουμε ένα μεγαλειώ δες κί νη μα με δύο νί κες. Tα βα σι κά
στοιχεία του ήταν οι καταλήψεις των
φοι τη τών και οι απερ γί ες διαρ κεί ας
της ΠOΣΔEΠ. Xρειάζεται να τηρηθεί
αυτή η συμμαχία μέχρι την τελική νίκη.
Kαλούμε το συνέδριο να πάρει αγωνιστική απόφαση συνέχειας. Eπόμενοι
σταθμοί που πρέπει να συνδιοργανώ σουμε είναι το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 8 Mάρτη, είναι το πανελλα δικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις
17 Mάρ τη στις 2μμ στο Σύ νταγ μα.
Oλοι μαζί θα νικήσουμε”.
O Γιάννης Mαϊ στρος, γραμματέας
της ΠOΣΔEΠ ανακοίνωσε τα στοιχεία
του συνεδρίου “Συμμετέχουν περίπου
210 σύ νε δροι που εκ προ σω πούν 32
από τους 36 Συλλόγους ΔEΠ πανελλα δικά και 20 από τα 22 Πανεπιστήμια
της χώρας. Στις εκλογές για την ανάδει ξη συ νέ δρων συμ με τεί χαν 3.500
Πανεπιστημιακοί, δηλαδή το 40% του
σώματος”.
Oλη η πορεία του συνεδρίου ήταν
ένα χτύπημα για την κυβέρνηση της
NΔ. H πόλωση ανάμεσα στους πανεπι στημιακούς που παλεύουν για να σώ σουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο και σε

Σαν λιμενεργάτες!

Mε συνείδηση
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ΠOΣΔEΠ κινήθηκε θετικά και γι'αυτό θα υπερψηφίσουμε τον απολογισμό. Oργάνωσε με επιτυχία τις
κινητοποιήσεις μας μαζί με τους φοιτητές και έκανε τον
αγώνα υπόθεση των ευρύτερων μαζών.
Η ΠOΣΔEΠ πήρε στην πλάτη της και υπερασπίστηκε την
ελευθερία στην έρευνα, στη διδασκαλία. Σε τοποθέτηση
προηγούμενου συναδέλφου ότι συμπεριφερόμαστε σα λι μενεργάτες και οικοδόμους, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι ούτε λιμάνι ούτε χαλυβουργείο. Oταν το κεφάλαιο, μετά τα λιμάνια, τον OTE ή τα
χαλυβουργεία βάζει στο μάτι το Πανεπιστήμιο, εμείς όχι
μόνο πρέπει να ανησυχούμε αλλά έχουμε το δικαίωμα να
αντιστεκόμαστε όπως οι λιμενεργάτες και οι οικοδόμοι”.

Bασίλης Kαλπακίδης, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων

χουμε ένα κίνημα που μπορεί να θεωρηθεί ανά λογο του γαλλικού ευρωσυ ντάγ ματος, ένα κίνημα ανά λογο των ανθρακωρύχων επί Θά τσερ, ένα κί νη μα ανά λο γο της
απεργίας των αερομεταφορών στις HΠA πριν
μερικά χρόνια. Σε αυτό το κίνημα έχουμε πετύχει μια σημαντική νίκη.
H νίκη αυτή έχει να κάνει με την αλλαγή
στάσης της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευ σης στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16…Πολύ κα λά κά να με και συ νε χί σα με τον
αγώνα. Eχουμε τώρα ένα νόμο πλαίσιο που
δεν αφήνει κανένα χώρο αναπνοής και ελευθερίας σε όσους είμαστε στο δημόσιο Πανεπι-

στήμιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ολοκληρωτική επικράτηση ενός νεοφιλελεύθερου
πνεύματος.
Oι συνάδελφοι που είχαν αντιταχθεί σε όλες
τις προσπάθειες της ΠOΣΔEΠ έρχονται σήμερα να μας πουν ότι πρέ πει να ανοί ξουν τα
Πανεπιστήμια. Πρέπει να τους θυμίσω ότι στο
άρθρο 1 του ισχύοντα νόμου πλαίσιο παράγραφος 2 λέει ότι στόχος των Πανεπιστημιών είναι
να βγάζει ανθρώπους με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση. Aυτό
ακριβώς κάνουν οι φοιτητές των καταλήψεων.
Aποκτούν κοινωνική και πολιτική συνείδηση”.

Tάκης Πολίτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Tο Συνέδριο της ΠOΣΔEΠ
απέκρουσε της κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Nικητές!
αυτούς που στηρίζουν τις “μεταρρυθ μίσεις” εκφράστηκε αμέσως, σε βάρος
όμως των δεύτερων. O πρώτος μεγάλος γύρος τοποθετήσεων έγινε για τον
απολογισμό δράσης της απερχόμενης
Διοικούσας Eπιτροπής. Oι πανεπιστημιακοί που στήριζαν τον απολογισμό
ήταν η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία και
ήταν πραγματικός καταπέλτης στις τοποθετήσεις τους, απαντώντας σε όλες
τις κατηγορίες δεξιών και εκσυγχρονιστών για ακραίες συμπεριφορές της
ΠOΣΔEΠ, για απομόνωση και περιθωριοποίηση του κλάδου, για εμμονή ενάντια στη διεξαγωγή διαλόγου.
H συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων, 118 στον αριθμό, υπερψήφισε
τον απολογισμό της απερχόμενης Δ.E.
Tο στήριγμα της Γιαννάκου, οι πανεπιστημιακοί που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία των “1000” και υποστήριζαν
ότι εκπροσωπούν τη “σιωπηλή πλειοψηφία” που θα μιλήσει στο συνέδριο
και θα αλλάξει την “ακραία” πορεία της
ΠOΣΔEΠ, εξαφανίστηκαν. Mόνο 27 ψήφοι κατά βρέθηκαν στη ψηφοφορία για
τον απολογισμό δράσης.
O δεύτερος μεγάλος γύρος τοποθετή σε ων έγι νε στον προ γραμ μα τι σμό
δράσης για τη νέα διετία. H συζήτηση
ήταν κάτι παραπάνω από πλούσια και
ζωντανή. 60 σύνεδροι δηλώθηκαν για
να μιλήσουν, ένας τεράστιος αριθμός
για τα χρονικά της ΠOΣΔEΠ. Σε αυτή
τη συ ζή τη ση απορ ρί φθη κε από την
πλειο ψη φία η πρό τα ση που μι λού σε
για “ανοιχτά Πανεπιστήμια και έναρξη
διαλόγου”.
H Ξένια Xρυσοχόου από το Πάντειο
είπε: “Eίναι η πρώτη φορά που μιλάω
σε συνέδριο της ΠOΣΔEΠ, ήμουν στη
Γαλλία και τη Bρετανία. Ξεκίνησα πριν
τρία χρόνια στο Πάντειο με χαρά που
άφη να ένα πα νε πι στή μιο επι χεί ρη ση
για ένα Πανεπιστήμιο με δημοκρατία
και ακα δη μα ϊ κές ελευ θε ρί ες. Bρή κα
ένα Πανεπιστήμιο που με υποχρέωνε
να κάνω μάθημα χωρίς μέσα και ακόμα
και για φωτοτυπίες με έβαζε σε προ σωπικά έξοδα. Ενα πανεπιστήμιο χωρίς
διοικητικό και εργαστηριακό προσωπι κό, με συμβασιούχους εργαζόμενους,

Ένα συνέδριο χαστούκι για την κυβέρνηση. Στο βήμα η Nίκη Aργύρη από τους φοιτητές της “Γένοβα”
ένα πανεπιστήμιο πολλών ταχυτήτων
αφού κά ποιοι συ νά δελ φοι χρη σι μο ποιούν το κεφάλαιο του ελληνικού λαού για να χτίζουν την επιχείρησή τους.
Από την αρχή λέω ότι δεν είναι αυτό
το Πανεπιστήμιο που υπερασπίζομαι.
Eίναι γιατί θέλω να αλλάξω αυτό το πανεπιστήμιο αλλά και γιατί πιστεύω ότι
το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει κάποια
στοιχεία για τα οποία αξίζει να παλέψει
κανείς. Eχει φοιτητές και όχι πελάτες.
Eχει συναδέλφους που οραματίζονται
και διεκδικούν. Eχει μνήμη και θυμάται
αυτούς που πάλεψαν για ακαδημαικές
ελευθερίες. Σε αυτά τα πλαίσια αγωνίστηκα κι εγώ μαζί με τους πανεπιστημιακούς. Kαι νομίζω ότι δικαιώθηκα σε
αυτό τον αγώνα”.
O Γιάννης Xατζηδάκης από το Πανεπιστήμιο Iωαννίνων είπε “O καπιταλισμός επιτίθεται στην παιδεία, την υγεία
και το πε ρι βάλ λον, ενώ πα ράλ λη λα
εξαπολύει πολέμους. Πρέπει να συνδεθούμε με το κομμάτι της κοινωνίας που
παλεύει για αυτά, με το αντιπολεμικό
κίνημα που διαδηλώνει στις 17 Mάρτη
στα τέσσερα χρόνια από την εισβολή

στο Iράκ. Θα κλείσω με ένα σύνθημα
'Kαι σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, εί μα στε όλοι Πα κι στα νοί'. Kαι
όταν λέω 'Πακιστανοί' εννοώ πολίτες
του κόσμου”.
H Θ.Φωτίου από EMΠ είπε “Eίναι ένα
πολύ σοβαρό συνέδριο αυτό και είναι
απολύτως αναγκαίο να βγει εξοπλισμένο με μια απόφαση καταδίκης του νόμου πλαισίου. Oτι δηλαδή, ανεξαρτήτως τον ψηφίσουν δεν τον ψηφίσουν,
αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί στα
ιδρύ μα τα…Πρέ πει να βγού με και τις
επόμενες πέντε μέρες σε απεργία γιατί
παίζονται όλα. Aν βγούμε από το συνέδριο με συνέχεια, αυτή θα είναι η μάξιμουμ πίεση, μπορούν όλα να ανατραπούν, έχουμε μία πιθανότητα ακόμα”.
Mετά το τέλος των τοποθετήσεων,
ψη φί στη κε το σχέ διο από φα σης του
συνεδρίου, ολοκληρώνοντας την πολιτική ήττα της κυβέρνησης. Mε 149 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 9 λευκά το συνέδριο αποφάσισε να απορρίψει το νέο
Nόμο Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια που
κατέθεσε η Γιαννάκου στη Bουλή και
να ζητήσει την άμεση απόσυρσή του.

Aκόμα και οι σύμμαχοι της Γιαννάκου
αναγκάστηκαν να ψηφίσουν αυτή την
απόφαση!
Aκολούθησαν οι ψηφοφορίες για το
πρόγραμμα δράσης. H πρόταση της
Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών για συνέχιση του απεργιακού αγώνα κέρδισε
με 94 ψήφους, εκφράζοντας τη θέληση
της πλειο ψη φί ας για συ νέ χι ση της
απεργίας.
Tο συ νέ δριο έλη ξε με την εκλο γή
των 33 μελών της νέας Διοικούσας Eπιτροπής της ΠOΣΔEΠ. Tα αποτελέσματα είναι ως εξής: Συσπείρωση Πανεπιστη μια κών 78 ψή φοι και 13 έδρες,
ΔHΠAK 42 ψήφοι και 7 έδρες, Συνεργασία Πανεπιστημιακής Aναβάθμισης
31 ψήφοι και 5 έδρες, Aριστερή Mεταρρύθμιση 26 ψήφοι και 4 έδρες, Aνεξάρτητη Kίνηση Πανεπιστημιακών 17
ψήφοι και 3 έδρες, Kίνηση Mελών ΔEΠ
6 ψήφοι και 1 έδρα, Πανεπιστημιακή
Συνεργασία Iωαννίνων 3 ψήφοι και Aνεξάρτητοι Πανεπιστημιακοί 1 ψήφος.

Λ.B.
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Συμμαχία

ο Σάβ βα το 17 Μάρ τη είναι η
στιγμή να σμίξουν το κί νη μα
των καταλήψεων για την Παιδεία με το αντιπολεμικό κίνημα. Είναι
δυο αγώνες αλληλένδετοι και στην
Ελλάδα και διεθνώς.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Εκδηλώσεις

«Η κόλαση του Ιράκ και το
αντιπολεμικό κίνημα.
17 Μάρτη στο Σύνταγμα»

Οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο ο παγκόσμιος χωρο φύλακας του ιμπεριαλισμού που ευθύνεται για
τα πολεμικά εγκλήματα στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Λίβανο, στη Σομαλία. Είναι και η πα τρίδα του νεοφιλελευθερισμού, η χώρα όπου
οι «μεταρρυθμίσεις» που κυνηγάνε οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης έχουν μπει στην πράξη στις πλάτες των εργατών και της νεολαίας.
Τα φοιτητικά δάνεια, που θέλει να καθιερώσει ο Νόμος-Πλαίσιο της Γιαννάκου μαζί
με τις ιδιωτικοποιήσεις των Πανεπιστημίων
είναι ήδη θεσμός στις ΗΠΑ. Οι φοιτητές που
δεν έχουν την τύ χη να προ έρ χο νται από
πλούσια οικογένεια, φορτώνονται με χρέη
40-50 χιλιάδων δολαρίων για να σπουδάσουν. Σε τέτοιες συνθήκες εμφανίζονται οι
στρατολογητές των Πεζοναυτών στα Πανεπιστήμια της Αμερικής και υπόσχονται να
ξε πλη ρώ σουν το φοι τη τι κό χρέ ος αν κά ποιος ή κάποια δεχτεί να καταταγεί και να
πάει να υπηρετήσει στο Ιράκ!
Διαβάστε τις συγκλονιστικές μαρτυρίες
του Τζίμι Μάσεϊ στη συνέντευξη που παραχώ ρη σε στην Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη (στη
σελ 6) Οι «Βετεράνοι του Ιράκ ενάντια στον
Πόλεμο» είναι μια οργάνωση που προσπαθεί
να σώ σει τη νε ο λαία από το δό κα νο που
στήνει σε βάρος της η ιδιωτικοποιημένη παιδεία μαζί με τον μιλιταρισμό. Η παρουσία
του Τζίμι Μάσεϊ στην Ελλάδα αυτές τις μέρες που οι φοιτητές δίνουν τη μάχη ενάντια
στις «μεταρρυθμίσεις» της Γιαννάκου συμβολίζει πόσο κοινός είναι ο αγώνας. Γι’ αυτό
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό όταν χαιρέτισε
το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και το ξεσήκωσε
ομόφωνα για τις 17 Μάρτη.

Ομιλητής:

Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτης βετεράνος του Ιράκ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 5.30μμ

Αμφ. Παναγιωτόπουλος

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3 7.30μμ

Παλαιό Δημαρχείο

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 7.30μμ

Παλαιό Δημαρχείο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 7μμ

Εργατικό Κέντρο

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 12.30μμ

Αμφ. Νοσοκομείου «Ελπίς»

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠAIΔEIA OXI BOMBEΣ
Κοινός είναι ο αγώνας και στο μέτωπο της
υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών.
Την ώρα που στους δρόμους της Αθήνας τα
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια αντιμετωπίζουν τους πυ ρο βο λι σμούς των «ει δι κών
φρουρών» του Πολύδωρα, στον Αρειο Πάγο
εκδικάζεται η απειλή απέλασης στο Πακιστάν
του Τζαβέντ Ασλάμ του ανθρώπου που αποκάλυψε το σκάνδαλο των απαγωγών. Οι «Βετε ρά νοι του Ιράκ ενά ντια στον Πό λε μο»
έχουν δώσει πολλές δικαστικές μάχες για να
ξεσκεπάσουν τη δράση της CIA με τις παρακρατικές απαγωγές υπόπτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ίδιο «διεθνές παρακράτος» του
Μπους και του Καραμανλή βάζουμε στο στό χαστρο με το συλλαλητήριο της 17 Μάρτη.
Η εμπλοκή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
στον πόλεμο του Μπους μεγαλώνει αντί να μικραίνει, παρά το βάλτωμα της κατοχής στο
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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

Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι κυβερνήσεις της
ΕΕ συνεργάζονται ανοιχτά με τις ΗΠΑ για να
επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν, στρώνοντας
το δρόμο για την επέκταση του πολέμου. Συνεργάζονται επίσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ
για την διαιώνιση της κατοχής στο Αφγανιστάν. Την περασμένη βδομάδα ήρθε στη δημοσιότητα η πρόθεση του Καραμανλή να πάει
ταξίδι στην Καμπούλ τον Μάϊο. Είναι τεράστια
πρόκληση να διατηρεί η Ελλάδα στρατιωτικό
νοσοκομείο στο Αφγανιστάν για τις ανάγκες
των στρατευμάτων κατοχής, την ίδια ώρα που
ο Αβραμόπουλος πετσοκόβει τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ και η Γιαννάκου χτυπάει τις Δημόσιες
Ιατρικές Σχολές.
Το πόσο προκλητική γίνεται η ευρωπαϊκή
εμπλοκή το είδαμε στην Ιταλία, όπου η κυβέρ νηση Πρόντι περιφρόνησε ανοιχτά όλο τον
αριστερό κόσμο που την ψήφισε και αποφάσισε να επεκτείνει την αμερικάνικη βάση στη Βι-

τσέντζα, ουσιαστικά να διπλασιάσει αυτό το
ορμητήριο των κατοχικών «ταξιαρχιών άμεσης επέμβασης».Γι’ αυτό εισέπραξε την οργή
200.000 διαδηλωτών. Μαζί μας στο Σύνταγμα
στις 17 Μάρτη θα είναι και εκπρόσωπος του
αντιπολεμικού κινήματος της Ιταλίας, την ίδια
ώρα που και εκείνοι θα διαδηλώνουν πανεθνικά στη Ρώμη.
Ουάσιγκτον, Βιτσέντζα, Λονδίνο και τώρα
Αθήνα και ξανά Ρώμη, είμαστε ένα διεθνές
κίνημα που παλεύει ενάντια στον πόλεμο
και ταυτόχρονα συνδέεται με τους αγώνες
τοπικά. Παντού οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην πολεμική εμπλοκή τους σε
βάρος των κοινωνικών προτεραιοτήτων που
διεκδικεί ο κόσμος. Η κραυγή μας για «Παιδεία όχι πόλεμο» θα αντηχήσει σε όλες τις
πρωτεύουσες. Ολοι στο Σύνταγμα στις 17
Μάρτη.

Mη χάσετε το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω
Aφιέρωμα στο κίνημα
των καταλήψεων
και άρθρα για
Iράκ, Bενεζουέλα,
Pώσικη Eπανάσταση,
Tρότσκι και KOMEΠ
Tαυτόχρονα κυκλοφορεί
το ευρετήριο για όλα τα
τεύχη του Σοσιαλισμός
από τα κάτω Nο1-60

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 4.30μμ

Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Ταϋγέτου)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 6μμ

Θέατρο Ξυλοτεχνία
(Παρασκευοπούλου)

ΕΡΤ

ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 12μες
Στούντιο Ε (1ος όροφος)

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3

Αμφιθέατρο 1 6μμ

TPAΠEZOΫΠAΛΛHΛOI
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 4.30μμ

Γραφεία OTOE
(Σίνα και Bισαρίωνος)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 13/3 6μμ

Αίθουσα Δ.3

Ακολουθεί αντιπολεμική συναυλία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7μμ

Aίθουσα Περιφέρειας (Λιμάνι)

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 7.30μμ

Εργατικό Κέντρο

Καλούν: Εργατικό Κέντρο, Σύλλογος Δασκάλων, ΕΛΜΕ
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Πρωτοβουλία για το

Mπλοκ των Kαταλήψεων
T

ο ενδιαφέρον πολλών ανένταχτων φοιτητών αλλά και οργανωμένων πα ρα τά ξε ων συ γκεντρώνει η πρόταση της Πρωτοβουλίας Γέ νο βα Φοιτητών για ένα κοινό
κατέβασμα του μπλοκ των καταλήψεων στις φοιτητικές εκλογές όποτε γίνουν. Tα πρώτα μαζέματα στη Nομική Aθήνας, το Πάντειο, το Pέθυμνο
και το Hρά κλειο ήταν πλού σια σε
ερωτήσεις, προτάσεις και δι αφωνίες,
δεί χνο ντας ότι αυ τή η συ ζή τη ση
ανοίγει στους φοιτητές των καταλήψεων που εδώ και ένα χρόνο έχουν
τσακίσει τις "μεταρρυθμίσεις" της κυβέρ νησης Kα ρα μαν λή και τους εκ φραστές της στα Πανεπιστήμια.
Πάνω από 60 άτομα συμμετείχαν
στη συζήτηση στο Pέθυμνο, μεταξύ
αυτών μέλη των Ε.Α.Α.K., της KΟΕ,
πρώην ΠΑΣΠ και πολλοί ανεξάρτητοι
φοιτητές που έδωσαν την μάχη των
κα τα λή ψε ων όλο το προ η γού με νο
διάστημα. "Η εκδήλωση ξεκίνησε με
ει σή γη ση της Πρωτ. Γέ νο βα όπου
τονίστηκαν οι μεγάλες νίκες του κινήματος των καταλήψεων και η απαίτηση χιλιάδων φοιτητών που πλημμύρισαν τα αμφιθέατρα και στελέχωσαν το κίνημα των καταλήψεων για
συνέχεια της ενιαιομετωπικής δράσης και το επόμενο διάστημα, ακόμα
και στη μάχη των εκλογών", μας είπε
ο Στέλιος Mιχαηλίδης, "Πολλές πα ρεμβάσεις έγιναν τόσο από ανένταχτους όσο και από οργανωμένους
σε δι ά φο ρους πο λι τι κούς χώ ρους
φοιτητές. Ο Μ. Ηλιάκης, ανένταχτος
φοιτητής και εργαζόμενος στη Νομαρχία είπε ότι η απάντηση στον πόλεμο των ΜΜΕ και της κυβέρνησης
πρέπει να είναι η ενότητα και η αλληλεγγύη. Μια τέτοια κίνηση είναι το
καλύτερο παράδειγμα και για το πώς
μπορεί και εργατική τάξη να παλεύει
ενωμένη.
Η πα ρέμ βα ση της ΑP.ΑΝ έθε σε
τους προβληματισμούς με ποιο τρόπο θα διατηρηθεί η ενότητα και μετά
από τις εκλογές, καθώς και για τον
χαρακτήρα και το πολιτικό περιεχόμενο μιας τέτοιας κίνησης. Η συζήτηση κά ποια στιγ μή δια κό πη κε όταν
τραμπούκοι της ΔΑΠ εισέβαλαν στην
αίθουσα με σκοπό να διαλύσουν την
εκδήλωση, κάτι που όμως δεν κατά φεραν εφ'όσον ήρθαν αντιμέτωποι
με την κατακραυγή του κόσμου που
συμμετείχε στην συζήτηση. Η κουβέ ντα συνεχίστηκε με πολλά ερωτήμα τα και προβληματισμούς ως προς το
πε ριε χό με νο και τη δο μή ενός τέ τοιου εγχειρήματος, όλοι όμως αναγνώ ρι ζαν την ανά γκη για συ νέ χεια
της ενιαίας δράσης σε όλες τις μάχες του επόμενου διαστήματος".
Αντιστοιχη συζήτηση έγινε στη Nο μι κή Aθή νας. H Δήμη τρα από την
Πρωτοβουλία Γένοβα άνοιξε τη συ -

Hράκλειο 1 Mάρτη 2007

ρινή γιατί είναι γνωστή η αντίληψη
της Γένοβα για την ανάγκη της ενότητας. H ενότητα στην EAAK είναι
επίσης σημαντική γιατί παρόλο που
έχου με ετε ρό κλη τες από ψεις και
αντιπαραθέσεις, έχουμε καταλήξει
σε ένα κοινό περιεχόμενο. Για μας
είναι σημαντικό να μετρηθούν οι πο λιτικές γραμμές γιατί έχουμε διαφω νίες πχ έχουμε συγκεκριμένη άποψη
για τα διά φο ρα Φό ρουμ ή για τη
ΓΣEE και την AΔEΔY. Για εμάς είναι
πολύ σημαντικό το περιεχόμενο, όχι
γενικά η ενότητα όπως μπαίνει εδώ.
Πρώτα επιλέγουμε περιεχόμενο και
μετά σύμμαχο".

Eυθύνη

ζήτηση "Πέρα από τη διαφορετικότητα του καθενός είναι εφικτό και είναι
και αναγκαίο το κοινό κατέβασμα για
να τσακίσουμε τη ΔAΠ αλλά και για
να αλλάξουμε συνολικά την όψη των
σχολών. Oπως βαδίσαμε όλοι μαζί
μέσα στο κίνημα, έτσι και τώρα για
να απελευθερωθεί όλη η δυναμική
του κόσμου που έδωσε τη μάχη. Tόσο καιρό είμαστε ένα ποτάμι, θα είναι λάθος μας να δώσουμε αυτή τη
μάχη ξανά σε ρυάκια".

Στόχος
H Aρ γυ ρή από τη Nομι κή έβα λε
προβληματισμούς "Mήπως πρέπει να
αποσυνδέσουμε τις εκλογές από το
κίνημα; Mήπως έτσι ενισχύουμε την
επιχει ρημα τολογία της ΔAΠ ότι οι
πα ρα τά ξεις κά που απο σκοπούν; O
στόχος μας είναι να μην περάσουν
τα μέτρα τους. Mήπως κάνουμε λάθος που συν δέουμε τη μά χη με τις
εκλογές. Πώς μπορεί να γί νει ένα
κοινό κατέβασμα, μέσω της συντονιστικής επιτροπής κατάληψης; O κόσμος πώς μπορεί να βοηθήσει; "
H Aντι γό νη από τη Nο μι κή εί πε
"Nομίζω ότι τίθεται το ερώτημα της
ενότητας. H ΔAΠ είναι το φερέφωνο
της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στα
Πανεπιστήμια και αυτό είναι επικίνδυ νο. Nομίζω ότι στόχος του κινήματος
είναι η ανατροπή μιας κατάστασης
και δεν είναι ανέφικτο να προχωρή σει σε μια κοι νω νι κή επα νά στα ση.
Xρειάζεται να επικρατήσει η αριστε ρά μέσα στις σχολές. Aυτή θα είναι
και η καλύτερη κατάληξη για το κίνη μα".
H Eυδοκία από τη Nομική είπε

"Θα δώσει ευκαιρία στους φοιτητές να κάνουν τη σχολή δικό τους
χώ ρο. Nα πά ρου με το κεί με νο
υπογραφών, να το διακινήσουμε
σε κόσμο που ξέρουμε, να ζητήσουμε από τους φοιτητές να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και
να την ανοίξουν".
Πάνω από 25 άτομα, κύρια οργανωμένοι φοιτητές στα EAAK και στο
Aντί της Σιω πής, αντα πο κρί θη καν
στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γένοβα στο Πάντειο. Tο άνοιγμα στη
συζήτηση το έκανε ο Nεκτάριος από
την Πρωτοβουλία Γένοβα "Eίναι φανερό από τη συμμετοχή σήμερα ότι
τα οργανωμένα κομμάτια που έχουν
παλέψει σε αυτό το κίνημα έχουν χτίσει σχέσεις, μπορούν πλέον να βρίσκονται και να συζητάνε μαζί, κάτι
που ήταν αδιανόητο ένα χρόνο πριν.
Aυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό για την Aριστερά. Θεωρώ δεδομένο ότι σε αυτές τις εκλογές η Aριστερά θα ανέβει, αλλά δε συζητάμε
για αυτό. Oύτε βέβαια και για ενοποίηση παρατάξεων. Συζητάμε για το αν
η Aριστερά θα κερδίσει ολόκληρες
σχολές, θα εξαφανίσει τη ΔAΠ, θα
καταφέρει να εκφράσει μαζικά το κίνημα που τόσο καιρό του έδινε τη
δυνατότητα να εκφραστεί στο δρόμο".
O Aδάμας από το σχήμα Aντί της
Σιωπής είπε "H τοποθέτησή μου δεν
εκφράζει το σχήμα μου, είναι η προσω πι κή μου άπο ψη. Eί ναι σί γου ρα
επί τευγ μα ότι η αρι στε ρά στο Πά ντειο έχει καταφέρει να συζητά ισότιμα και ο καθένας να βάζει το δικό
του πρόταγμα. Προσωπικά δεν έχω

την ίδια εκτίμηση ότι είναι σίγουρη η
πτώση της ΔAΠ, για μένα θα καταφέρει να εκφράσει τον κόσμο που δεν
έρχεται στις συνελεύσεις.
Aντίστοιχα δε ξέρω κατά πόσο
είναι νίκη η Aριστερά από πχ 5% να
φτάσει το 7%. Eνα κοινό κατέβασμα δεν είναι στόχος ή αυτοσκοπός. Tο πρώτο μας βήμα να είναι
ότι είμαστε σε άμεση συννενόηση
για το πώς οργανώνουμε τη δράση
μας για να μπλοκάρουμε το νόμο.
Eίναι πολλές οι διαφορές ανάμεσά
μας, έχου με άλ λες λο γι κές και
προτεραιότητες. Aλλά αν όλοι θεωρούμε ότι η δύναμη του φοιτητικού
κινήματος είναι ο ανένταχτος κόσμος που ψηφίζει στις συνελεύσεις
και έρχεται στις πορείες, να βρούμε τρόπο να εκφραστεί".
O Xρήστος από τα EAAK είπε "Tο
κίνημα βάζει απαιτήσεις, αυτό είναι
σίγουρο. Yπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το αν ό,τι κατάφερε το κίνη μα, το κατάφερε λόγω ενότητας ή
λόγω ενότητας και πολιτικού περιεχομένου ή λόγω συντονισμού μέσα
από το Πανελλαδικό Συντονιστικό.
Eπίσης ερωτήματα πολλά βγαίνουν
από το κίνημα και την απάντηση σε
αυ τά δε μπο ρεί να τη δώ σει μια
εκλογική καταγραφή. Kινηματικά καταφέραμε να χτυπήσουμε τη ΔAΠ.
Tο κίνημα ζητάει μια αριστερά που
να προωθεί τα αιτήματά του. Aυτό
για μας περνάει μέσα από το εγχείρημα των EAAK. Tα ερωτήματα δεν
απαντιούνται με συγκόληση και συνάθροιση".
O Φοίβος από τα EAAK είπε "Eίναι
μια αναμενόμενη συζήτηση η σημε-

O Nίκος από τη Πρωτοβουλία Γένοβα είπε "Mιλάμε αυτή τη στιγμή για
την ενό τητα όχι όπως πα λιά αλ λά
έχοντας ένα νέο κρατούμενο και αυτό είναι το κίνημά μας. Oσοι θεωρούμε ότι εί μα στε στην πρω το πο ρία
έχου με μια ιστορική ευ θύ νη για να
προχωρήσει το κίνημα. Tο κίνημα δεν
είναι γραμμή, έχει στιγμές, ρωγμές,
προχωρήματα και πισωγυρίσματα.
Tο παράδειγμα της Γαλλίας είναι
χα ρα κτη ρι στι κό. Eνα κί νη μα που
πραγματικά τα σάρωσε όλα και τσά κισε τους από πάνω. Kι όμως, η Aριστερά πάει στις προεδρικές εκλογές
με πέντε ξεχωριστούς υποψήφιους
και αυτό είναι πισωγύρισμα για το
κί νη μα, το κα τα λα βαί νου με όλοι.
Mετά από αυτό, θα χρειαστεί το κίνη μα να βρει ξα νά το βη μα τι σμό
του. Στην πραγματικότητα οι στιγμές μετράνε. Xρειάζεται αυτό το κίνημα που ζούμε να είναι για όλους
μας η νέα αφετηρία για να το προχω ρή σου με, να το αλ λά ξου με και
μέσα σε αυτό να αλλάξουμε τους
εαυτούς μας".
Στην εκδήλωση στο Hράκλειο συγκεντρώθηκαν 25 φοιτητές. "Hρθαν
αρκετοί ανένταχτοι αλλά και οργανωμένοι από τα EAAK και τα Aριστερά
Σχήματα", μας είπε ο Bασίλης Mυρσινιάς από την Πρωτοβουλία Γένοβα
του τμή μα τος Eπι στή μης Yπο λο γι στών, "Tο κλί μα ήταν πο λύ θε τι κό
από όλους παρά τις δυσκολίες που
όλοι ξέρουμε ότι έχει μια τέτοια προσπάθεια. Oι συνάδελφοι των EAAK
μιλούσαν για τις προϋποθέσεις που
βάζουν σε αυτή την προοπτική, αλλά
ταυτόχρονα είπαν ότι θα συνεχίσουν
να παρακολουθούν τις διαδικασίες
το επό με νο διά στη μα. Πά ντως η
Πρωτοβουλία για ένα κοινό κατέβα σμα στις εκλο γές δη μιουρ γή θη κε,
κα θώς πολ λοί, κύ ρια ανέ ντα χτοι,
αμέσως μετά την εκδήλωση υπέγραψαν το κείμενο που είχαμε βγάλει και
είπαν ότι θα ανοίξουν αυτό το ζήτημα
και σε άλλους φοιτητές".
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Kαι οι μαθητές
στις 17 Mάρτη
Μαζευτήκαμε την περασμένη Τρίτη δέκα άτομα
και συζητήσαμε για τις 17 Μάρτη, πώς θα κατεβάσουμε το σχολείο. Συζητήσαμε την κατάσταση στο
Ιράκ και η κουβέντα απλώθηκε και σε άλλα θέματα
όπως τις καταλήψεις των φοι τη τών στις σχολές
και πώς μπορούν να κάνουν κι οι μαθητές το ίδιο.
Πιστεύουμε ότι το θέμα της Παιδείας συνδέεται με
το θέ μα του Πολέ μου. Το αντιπολεμι κό κίνη μα
μπορεί να νικήσει συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις.
Οι μαθητές παίζουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό τον
αγώνα.
Για τις 17 Μάρτη συζητάμε μαθητές και καθηγητές να κατέβουμε με δικό μας πανό. Μέχρι στιγμής
έχουμε μαζευτεί 9 παιδιά και 2 καθηγητές και «ψή νονται» κι άλλοι. Εχουμε γεμίσει τα θρανία, τις καρέκλες, τις κολώνες και γενικά τα πάντα με αυτοκόλλητα αντιπολεμικά. Μοιράζουμε προκηρύξεις
σε όλους και επίσης έχουμε βάλει αφίσες για το
συλλαλητήριο μέσα κι έξω από το σχολείο.
Θα μαζευτούμε ένα απόγευμα να φτιάξουμε το
πανό που θα κατεβάσουμε στην πορεία. Πηγαίνουμε τα βράδυα και κολλάμε αφίσες σε όλα τα σχο λεία της περιοχής. Τέλος, θα ζητήσουμε μια από
αυτές τις μέρες να διαβαστεί το φυλλάδιο της
Συμμαχίας στην ώρα του μαθήματος για να ενημερωθούν οι μαθητές για τις 17 Μάρτη.

Ορέστης Ηλίας, Γιώργος Καλμούκης,
Βαγγέλης Σκούρας,
1ο Γυμνάσιο Βριλησίων

Mε ποιον είναι
οι Nέοι του ΣYN;
Την προηγούμενη βδομάδα ένα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας του ΣΥΝ, ο Γ. Αλεξανδρίδης, υπέγραψε ένα κείμενο καταδίκης της διαγραφής του γερου σιαστή Φράνκο Του ρι λιάτο από την
ηγεσία της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης της Ιταλίας.
Ο Τουριλιάτο είναι ο ένας από τους δυο γερουσιαστές που κατα ψή φισαν την συ νέχι ση της ιτα λικής
συμ με τοχής στο Αφγα νι στάν από την κυ βέρ νη ση
Πρόντι.
Το κείμενο, το οποίο υπέγραφαν αριστερές οργανώσεις και άτομα, κυκλοφόρησε στη λίστα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΦ. Την επόμενη μέ ρα όμως, η Νεολαία του ΣΥΝ ανακοίνωσε ότι η «υπογραφή του συντρόφου μας αποσύρεται από το κείμενο». Γιατί; Επειδή «το Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσής μας έβγαλε μια ομόφωνη απόφαση για την κατάσταση στην Ιταλία. Γι’ αυτό συμφωνήσαμε να μην
υπογράψουμε κανένα άλλο κείμενο αφού καλυπτόμαστε από το δικό μας».
Η Νεολαία του ΣΥΝ διατυμπανίζει σε όλες τις κατευθύνσεις ότι θέλει την «ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα» και μάλιστα ότι θα τα κάνει αυτά πράξη στις
σχολές. Ενότητα με φίμωτρο όμως δεν γίνεται. Ενα
μέλος του ΚΣ της «τόλμησε» να υπογράψει κείμενο με
το οποίο καταδικάζεται η διαγραφή ενός αγωνιστή
σαν τον Του ρι λιά το, και αμέ σως η υπο γρα φή του
«αποσύρεται» -και μάλιστα «ψηφιακά».
Η ίδια η απόφαση του Κεντρικού Συμβούλιου της
Νεολαίας ΣΥΝ, περιορίζεται σε ευχολόγια του τύπου
«προσδοκούμε μια ριζοσπαστική στροφή της πολιτι κής» και δεν λέει λέξη για την διαγραφή του Τουριλιάτο. Ούτε για το γεγονός ότι η ηγεσία της Κομμου νιστικής Επανίδρυσης ξαναμπήκε στην κυβέρνηση
Πρόντι με τη δέσμευση να ακολουθήσει χωρίς αντιρρήσεις τις επιλογές της, όπως την επέκταση της
αμερικάνικης βάσης στη Βιτσένζα και τη συμμετοχή
στη κατοχή του Αφγανιστάν. Με τον Πρόντι ή με τον
Τουριλιάτο; Σ’ αυτό το «απλό» ερώτημα καλείται να
απαντήσει ο ΣΥΝ και η Νεολαία του, χωρίς «ναι μεν,
αλλά...»

Oυτε τραμπουκισμοί,
ούτε πυροβολισμοί
δεν λυγίζουν τις καταλήψεις
A

ποφα σισμένοι να συνεχίσουν τις κα ταλήψεις ακόμα και μετά την ψήφιση του
νέου Nόμου Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια στη Bουλή δηλώνουν οι φοιτητές και διαδηλώνουν την Πέμπτη 8 Mάρτη στο νέο πανελλαδι κό συλλα λητή ριο στην Aθή να. Tην επόμενη
ημέρα καλούν στο Πολυτεχνείο το Πανελλαδικό
Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και Kαταλήψεων για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους μέχρι την τελική νίκη.
Σκοπός των φοιτητών είναι η Πέμπτη 8 Mάρτη να είναι μια μεγάλη κινητοποίηση με περικύκλωση της Bουλής, ακόμα μεγαλύτερη κι από
τις 22 Φλεβάρη. Eτσι θα απαντήσουν δυναμικά
στην προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι οι καταλήψεις κλείνουν ή αρχίζουν να φυλλορροούν. O
νέ ος γύ ρος γε νι κών συ νε λεύ σε ων αυ τή την
εβδομάδα βρήκε και πάλι τα αμφιθέατρα γεμάτα και την πλειοψηφία των σχολών πανελλαδικά
να αποφασίζουν τη συνέχεια.
"Πάνω από 800 φοιτητές γέμισαν τη συνέλευση της Φιλοσοφικής Aθήνας", μας είπε η Mαριάννα Xρονοπούλου από την Πρωτοβουλία Γένοβα, "Hταν άλλη μία απόδειξη ότι οι φοιτητές
θέλουν να συνεχίσουν μέχρι η κυβέρνηση να
παραδεχτεί την ήττα της και να αποσύρει το νόμο. Oσα κι αν λέει για μειοψηφίες, είναι γεγονός
ότι οι σχολές είναι κλειστές και έτσι θα παραμείνουν όσο δεν κάνει πίσω. Στη διάρκεια της συνέ λευ σής μας μί λη σε και ο Tζί μι Mά σεϊ από
τους Bετεράνους του Iράκ και καταχειροκροτή θηκε".
Oι καταλήψεις όχι μόνο δεν κλείνουν αλλά
ακόμα και σχολές στις οποίες η ΔAΠ εμπόδιζε
τη διεξαγωγή συνελεύσεων, τώρα ενώνονται
στο κύμα των καταλήψεων. Aυτό συνέβη την
προηγούμενη βδομάδα με το Oικονομικό της
Nομικής παρόλο που στην νέα συνέλευση της
Tρίτης 6/3 οι φοιτητές δεν κατάφεραν να το
κρατήσουν. Πρωτοετής φοιτητής στο Oικονομι κό μας περιέγραψε "Eχουμε μια ΔAΠ 62% και εί ναι μεγάλο κατόρθωμα να πάρεις μια συνέλευση σε μια τέτοια σχολή. H συνέλευση είχε καλε στεί από το ΔΣ γιατί η ΔAΠ νόμιζε ότι θα κατά φερνε να την κρατήσει ανοιχτή και για να δώσει
ένα στίγμα στο κίνημα. Δεν το κατάφεραν. Oι

φοιτητές στηρίζουν το κίνημα γιατί ξέρουν ότι η
αναθεώρηση του άρθρου 16 και ο νόμος πλαίσιο είναι ενάντια στα συμφέροντά τους.
Tο κοινό πλαίσιο έβαλε το ζήτημα της κατάληψης για αντίδραση στο νόμο πλαίσιο, η ΠAΣΠ
που τόσο καιρό δεν ήταν μαζί μας, καταφέραμε
να μπει στο κοι νό πλαί σιο, πράγ μα που μας
έδωσε μεγαλύτερη δυναμική και ενότητα. Bασικά τελείωσε το επιχείρημα της εξεταστικής και
ήρθε μαζί μας.
Πιστεύω ότι για να κατέβουν οι ONNEΔίτες
την επόμενη ημέρα και να χτυπήσουν τη Nομική
λέει πολλά. Λέει ότι έχουν τρομοκρατηθεί για το
τι κρίνεται. Στην πραγματικότητα χάνεται η δύναμη της ΔAΠ μέσα στις σχολές και γι'αυτό καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους. Kαι αν σκεφτούμε ότι οι ίδιοι υποκινούνται από την κυβέρνηση, τρέμουν τα θεμέλιά της. Kαι πραγματικά
οι επόμενες βδομάδες είναι κρίσιμες για το τι
θα γίνει στις πορείες, ίσως αυτά είναι προάγγελος άλλων γεγονότων. Kανείς δεν θέλει αυτό το
νόμο και γι'αυτό δε θα περάσει. Aν θέλουμε, θα
πετύχουμε και θα πετύχουμε, γιατί το θέλουμε".

Mπράβοι
H Kωνσταντίνα μας περιέγραψε την επίθεση
στη Nομική "Eίχαν έρθει από την προηγούμενη
ημέρα ONNEΔίτες και μπράβοι για να δημιουργήσουν κλίμα αρνητικό προς την κατάληψη και
να φοβίσουν τον κόσμο. Tην επόμενη ημέρα, με
το που μπήκαμε στη συνέλευση οι άλλες παρατάξεις τους έδιωξαν και ήταν φυσικό, δε μπορείς να αφήνεις άσχετα άτομα που με τραμπούκικο τρόπο θέλουν να σπάσουν την κατάληψη.
Στη συνέχεια ξαναμπήκε η ΔAΠ μέσα, έγινε η
συνέλευση και στην κατα μέ τρηση κέρδισε το
κοινό πλαί σιο για κατάληψη. Tότε οι ΔAΠίτες
άρχισαν επιθέσεις στους φοιτητές.
Tο θέμα της συνέχειας και της κλιμάκωσης
έχει να κάνει και με τη σύνδεση με τους εργά τες. Πρέπει μαζικά το μπλοκ των καταλήψεων,
οι συντονιστικές επιτροπές να βγαίνουν στους
εργατικούς χώρους, να συζητάνε με τον κόσμο
και να απαιτούνε από τα κάτω να βγαίνει πίεση
για απεργίες. H παιδεία είναι ένα θέμα που τους
αφορά όλους και πέρα από αυτό θέλουμε να

παλέψουμε ενάντια στις συνολικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Eίναι πολύ σημαντική η
σύνδεση με τους εργαζόμενους και με το αντιπολεμικό κίνημα γιατί ο Kαραμανλής δίνει λεφτά για φρεγάτες και δε δίνει για την Παιδεία
οπότε το επόμενο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε είναι η πραγματική σύνδεση με το αντιπολεμικό κίνημα.
Eχου με πάρει από φαση για τις 17 Mάρτη,
2μμ στο Σύνταγμα όλοι μαζί ενωτικά".
Oι πυροβολισμοί που έπεσαν στη διαδήλωση
των κα τα λή ψε ων της Aθή νας την Πέ μπτη 1
Mάρτη, δίκαια θύμισαν σε όλους τη δολοφονία
του καθηγητή Nίκου Tεμπονέρα στο κίνημα του
'90-'91. H σημερινή κυβέρνηση είναι η συνέχεια.
Δεκαέξι χρόνια πριν ο Mητσοτάκης είχε δηλώσει στην αστυνομία "το κράτος είστε εσείς". Tώρα έχουμε το Πολύδωρα να αποκαλεί τους μπάτσους "πραίτορες της πόλης", αποθρασύνοντάς
τους και δίνοντάς τους στο πράσινο φως να καταστέλουν το κίνημα με χημικά και σιδηρογροθι ές. Eτσι φτά σα με στο ση μείο ένας ει δι κός
φρουρός να βγάζει το αυτόματο από τη θήκη
και να πυροβολά ελεύθερα κατά των διαδηλωτών.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τραμπούκικες επιθέσεις της ΔAΠ και της ONNEΔ με
μπράβους στις σχολές για να σπάσουν τις καταλήψεις. "H προηγούμενη συνέλευση στο Πάντειο ήταν εκρη κτι κή", μας εί πε ο Δη μή τρης
Kουτσουρής από την Πρωτοβουλία Γένοβα, "H
ΔAΠ και η ΠAΣΠ είχαν έρθει με απόφαση ΔΣ
που έλεγε ότι η σχολή πρέπει να ανοίξει και
ήθελαν αυτό να το περάσουν στη συνέλευση.
Oταν οι ΔAΠίτες έχασαν τη συνέλευση και την
κέρδισε το ενωτικό πλαίσιο, έγιναν επιθετικοί
και ακολούθησε σύγκρουση. Aυτή τη βδομάδα
αποφάσισαν να μην έρθουν καν. Στην πραγματικότητα η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει
τη ΔAΠ να σπάσει τις καταλήψεις απέτυχε παταγωδώς. Aπό τη μεριά μας χρειάζεται να συνεχίσουμε τον αγώνα για να στείλουμε την κυβέρνηση των τραμπούκων και των δολοφόνων σπίτι
της".

Λένα Bερδέ
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Συνέντευξη με τον Jimmy Massey (IVAW)

«O Στρατός υπόσχεται να σου δώσει
λεφτά για να σπουδάσεις.
Aλλα πρώτα πρέπει να πας να σκοτώσεις»
O Τζίμι Μάσεϊ, είναι πρώην λοχίας
των Πεζοναυτών και μέλος της οργάνωσης «Βετεράνοι του Ιράκ ενάντια
στον Πόλεμο». Εχει έρθει στην Ελλάδα
καλεσμένος από την Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και θα μιλήσει στο
αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 17 Μάρτη. Επίσης, θα μιλήσει σε μια σειρά εκδηλώσεις σε σχολές και γειτονιές, συμβάλλοντας στις
προετοιμασίες για την επιτυχία του
συλλαλητήριου. Μίλησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη για τον πόλεμο, το αντιπολεμικό κίνημα στις ΗΠΑ.

Πες μας για τους «Βετεράνους του
Ιράκ ενάντια στον Πόλεμο». Πώς ξεκινήσατε, ποια είναι η δράση σας;
Ξε κι νή σα με την ορ γά νω σή μας το
καλοκαίρι του 2004. Στην αρχή ήμασταν εφτά μέλη, ήμουν ένας από τα
ιδρυτικά μέλη. Ο πρωταρχικός σκοπός
της οργάνωσής μας είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, να προωθήσουμε την ειρήνη και
την κατανόηση και επίσης να εξασφαλίσου με ότι οι αμε ρι κά νοι στρα τιώ τες
που πολεμάνε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν θα πάρουν επαρκή ιατρική και οικονομική βοήθεια από την αμερικάνικη
κυ βέρ νη ση. Eπί σης θέλουμε να εξα σφαλίσουμε ότι οι τραυματισμένοι πολίτες του Ιράκ και του Αφγανιστάν θα
λάβουν την καλύτερη ιατρική βοήθεια
που μπορούμε να δώσουμε. Εμείς, οι
Αμε ρι κά νοι, κά να με τη ζη μιά, εμείς
πρέπει να πληρώσουμε για να διορθωθεί.
Τώρα είμαστε περισσότερα από 300
μέλη στους «Βετεράνους του Ιράκ ενάντια στο Πόλεμο» που είναι σκορπισμένα σε όλο τον κόσμο. Πολλά από τα μέλη μας θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι γιατί υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες του στρατού. Εγώ έχω δεχτεί πολλές απειλές ακόμα και για θάνατο και
έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις ανοιχτά αν δεν είσαι
προ ε τοι μα σμέ νος να αντι με τω πί σεις
τέτοιους κινδύνους.
Δουλεύουμε με διάφορα προγράμματα και οργανώσεις. Κάποιες από αυ τές είναι το «πριν καταταγείς». Βοηθάμε δηλαδή να απλωθεί η «εναλλακτική»
πληροφόρηση όσο γίνεται πλατύτερα
με σκοπό να απαντήσουμε στη προπα γάνδα που χρησιμοποιεί ο στρατός για
να προσελκύσει νέους ανθρώπους να
καταταγούν. Πηγαίνουμε σε σχολεία,
σε σχολές και μιλάμε στη νεολαία. Ο
στρατός υπόσχεται ότι θα σου δώσει
πολλά λεφτά για να πας σε μια σχολή.
Αλλά δυστυχώς θα πρέπει πρώτα να
πας σε μια ξένη χώρα και να σκοτώσεις
πρώτα αν θέλεις να σπουδάσεις μετά.
Αυτό προσπαθούμε να πούμε στα νέα
παιδιά. Στις ΗΠΑ αν δεν καταφέρεις να
συνεχίσεις μετά το σχολείο σπουδές ή

Oυάσιγκτον 27 Γενάρη
τις εγκαταλείψεις επειδή δεν έχεις λεφτά, οι πιθανότητες να καταλήξεις στο
στρατό είναι πραγματικά αστρονομικές.
Ενας από τους λόγους που εγώ πήγα στο στρατό είναι ότι δεν είχα λεφτά
να πάω σε σχολή. Διάβαζα για να γίνω
μηχανικός αυτοκινήτων και ξέμεινα από
λεφτά και είπα είτε θα κάνω κάτι ή θα
γυρίσω σπίτι να με τρέφει η μάνα μου.
Στην πραγ μα τι κό τη τα τη στιγμή που
κα τα τά χτη κα ήμουν άστε γος, ζού σα
στους δρό μους –στη Νέα Ορ λε ά νη.
Πλησίασα ένα στρατολογητή των Πεζοναυτών και του είπα αν μου αγοράσεις ένα χάμπουργκερ από τα Μακντόναλντ θα ακούσω τι έχεις να «πουλήσεις». Αυ τός ρώ τη σε αν έχω πά ρει
απολυτήριο γυμνασίου και όταν του είπα ναι, μου είπε θα σου αγοράσω ένα
Μπιγκ Μακ. Ετσι πήγα στους Πεζοναύτες, ήταν αμέσως μετά τον Πρώτο Πό λεμο του Κόλπου το 1992, γιατί μου
φάνηκε καλύτερη απόφαση από το να
ζω στους δρόμους της Νέας Ορλεά νης.
Οταν μπήκα πρώτη φορά στο Ιράκ,
μέσα Μάρτη του 2003, η πρώτη πόλη
μετά τα σύνορα με το Κουβέιτ ήταν το
Σάφγουαν. Περίμενα να δω μια «τριτοκοσμική» χώρα. Δεν ήταν αυτό που είδα. Επίσης ο κόσμος μας υποδέχτηκε
καλά. Δεν υπήρξε αντίσταση. Αν ένας
Αμερικάνος σας πει ότι πολέμησε για
το Ιράκ θα λέει ψέματα. Ο ιρακινός λα ός ήθελε δημοκρατία και ελευθερία,
αλλά τη δικιά του όπως θα την επέλεγε
αυτός, όχι τη δικιά μας που θέλαμε να

του επιβάλλουμε. Ομως, ο ιρακινός λαός είδε από πολύ νωρίς τη βαρβαρότητα των αμερικάνικων δυνάμεων. Οταν
έγινε το Αμπου Γκράιμπ, πίστεψα πια
ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι. Είπαν, πώς μπορείτε να μας
βασανίζετε και μάλιστα στο ίδιο μέρος
που έκανε τα βασανιστήριά του ο Σαντάμ.
Στο στρα τό πε δό μας στο Κου βέ ιτ
μας επισκέπτονταν «ενσωματωμένοι»
δημοσιογράφοι από διάφορα κανάλια.
Τους κάναμε μια ξενάγηση και τους λέγαμε «Τα βλέπετε όλα αυτά; Τα τρόφιμα, τα ια τρι κά εφό δια; Εί ναι για τον
λαό του Ιράκ». Οταν φύγαμε από το
Κουβέιτ για το Ιράκ μας διέταξαν να
αφήσουμε όλα αυτά τα εφόδια πίσω.
Από την αρχή λοιπόν, ο αμερικάνικος
στρα τός έλε γε ψέ μα τα στο λαό του
Ιράκ και στον υπόλοιπο κόσμο.
Επρεπε να διώξω ένα διαβητικό παιδάκι, λιγότερο από δέκα χρονών, επειδή δεν είχα ινσουλίνη να δώσω. Το είχε
φέρει η οικογένειά του στο στρατόπε δό μου στο Καρμπάλα ζητώντας βοήθεια. Μίλησα με το στρατιωτικό γιατρό
στον ασύρματο. Ηρθε, κοίταξε το παιδάκι και είπε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και τρελάθηκα, του είπα διαθέτουμε τόσα εφόδια, τόσα τρόφιμα, και δεν
μπορείς να δώσεις λίγη ινσουλίνη σε
ένα διαβητικό παιδί; Τί κάνουμε εδώ;
Μετά από δεκατρία χρόνια κυρώσεων, αυτός ο λαός δεν είχε τη θέληση,
τις δυνάμεις να πολεμήσει. Αυτό άλλαξε δραματικά. Πώς μπορείς να πεις σε
έναν 25χρο νο Ιρα κι νό, που εί δε τον

αδελφό του να δολοφονείται βάρβαρα
και αναίτια σε ένα φυλάκιο των Πεζοναυτών, να μην πάει στους «τρομοκράτες»; Για την συντριπτική πλειοψηφία
του πλη θυ σμού στο Ιράκ δεν εί ναι
«τρομοκράτες» είναι μαχητές της ελευ θερίας. Ο αμερικάνικος στρατός έχει
ανακοινώσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν
κερ δί ζε ται. Και ακό μα πε ρισ σό τε ρο,
ανώ τα τοι αξιω μα τι κοί δη λώ νουν ότι
όσο μένουμε εκεί τόσο πιο επικίνδυνο
γίνεται. Θέλουν όμως να ξεκινήσουν
έναν αεροπορικό πόλεμο ενάντια στο
Ιράν και στη Συρία. Αυτό νομίζω ήταν
το σχέδιο από την αρχή.
Θυμάμαι ότι μπήκαμε σε μια εγκαταλειμένη βάση τεθωρακισμένων κοντά
στο άγαλμα του Σαντάμ που είδατε τότε να πέφτει. Μας διέταξαν να ψάξουμε
και να συλλέξουμε πυρομαχικά και ότι
άλλο. Βρήκαμε αμέτρη τα κιβώτια με
αμερικάνικα πυρομαχικά που ήταν εκεί
από την εποχή του πολέμου Ιράν-Ιράκ.
Ακόμα και αμερικάνικα τανκς υπήρχαν
εκεί! Οι πεζοναύτες μου ερχόταν και με
ρω τού σαν «Λο χία, τι δου λε ιά έχουν
εδώ αμε ρι κά νι κα τανκς;!» ήταν απο σβολωμένοι, έβλεπαν όπλα του Σαντάμ
ζωγραφισμένα με αμερικάνικες σημαίες! Τελικά, αρχίσαμε να νιώθουμε ότι
είμαστε απλά κρέας για τα κανόνια.

Στις 27 Γενάρη είχατε μια τεράστια
διαδήλωση στην Ουάσιγκτον. Είμαστε
μπροστά σε μια νέα ανάπτυξη του αντιπολεμικού κινήματος στην Αμερική;
Ναι, το κίνημα ειρήνης αναζωογονείται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που η

αμερικάνικη κυβέρνηση στήνει τις δικές της οργανώσεις για να στριμώξει
τα κινήματα ειρήνης. Bετεράνοι γράφονται σε τέτοιες φιλοκυβερνητικές οργανώσεις και παίρνουν λεφτά. Πάνε για
πα ρά δειγ μα στην Μακ Ντό νελ Ντά γκλας [την εταιρεία που φτιάχνει τα F16] και λένε δώστε μας 20.000 δολάρια. Τέτοια πράγματα έχουν αρχίσει να
γίνονται τώρα τελευταία, γιατί η αμερικά νι κη κυ βέρ νη ση μας βλέ πει σαν
πραγματική απειλή. Και επίσης το να
«ακου στείς» στα ΜΜΕ εί ναι σχε δόν
αδύνατον. Είχαμε 500.000 ανθρώπους
τον Γενάρη στην Ουάσιγκτον. Κι όμως,
ήταν στα «ψιλά» των ειδήσεων, πιο πο λύ ακούστηκε η πορεία στο εξωτερικό.
Πράγματι λοιπόν, μεγαλώνει το κίνημα
και η κυβέρνηση προσπαθεί να το καταστείλει.
Αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε αντιπολεμικές ομάδες και κινήσεις σε Πολιτείες
και περιοχές που ψήφιζαν παραδοσιακά Pεπουμπλικάνους. Και πέτυχαν. Αυτό φάνηκε στις εκλογές που έγιναν για
το Κογκρέσο. Πολλές από τις περιοχές
που είχαν ψηφίσει την επανεκλογή του
Μπους, τώρα τους μαύρισαν, εξαιτίας
του πολέμου. Αυτό έγινε για παράδειγ μα στη δυτική Βόρεια Καρολίνα που ζω
τώρα, για δώδεκα και παραπάνω χρόνια οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκεί μια μεγάλη και «σίγουρη» πλειοψηφία.
Η αμερικάνικη κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη στροφή που συντελείται
και θέλει να την σταματήσει, γιατί έρχονται και εκλογές το 2008. Γι’ αυτό
έχει μεγάλη σημασία για το αμερικάνικο κίνημα ειρήνης να έχει όσο γίνεται
περισσότερη διεθνή υποστήριξη. Είναι
πολύ κρίσιμο για μας το επόμενο διάστημα. Αν δεν τους σταματήσουμε, το
Ιράν και η Συρία θα είναι ο επόμενος
στόχος.
Τα πράγ μα τα αλ λά ζουν. Με τά το
Βιετνάμ, κατά τη γνώμη μου, το κίνημα
ειρήνης στις ΗΠΑ στην πραγματικότητα σταμάτησε. Επρεπε να ξεκινήσουμε
να πιάσουμε αυτό το νήμα από την αρ χή. Ηταν ένας πολύ δύσκολος δρόμος.
Αν δεν ήταν άνθρωποι σαν την Σίντι Σίχαν, που κατάφερε να ενώσει τόσες χιλιάδες διαφορετικούς ανθρώπους για
ένα σκοπό, δεν ξέρω που θα είμαστε.
Οι φοιτητές έπαιξαν πραγματικά σημαντικό ρόλο στην αναζωογόννηση του
κινήματος. Οταν πάω σε σχολεία και
σχολές, τις συγκεντρώσεις τις έχουν
οργανώσει ομάδες φοιτητών και εκπαι δευτικού προσωπικού. Μέχρι πριν δυο
τρία χρόνια αυτά τα πράγματα, τέτοιες
ομά δες και δρα στη ριό τη τες, δεν
υπήρχαν. Ξεκίνησαν από τότε που έκανε την κατασκήνωσή της η Σίντι Σίχαν.
Αυ τό που βλέ πω εί ναι μια με γά λη
στροφή στην «κουλτούρα» του κόσμου
στην Αμερική. Από μια νοοτροπία σχε -
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17 Mάρτη και στη Pώμη
Το Παγκόσμιο Κοινω νικό Φόρουμ στο Ναϊ ρόμπι
κάλεσε σε μια παγκόσμια μέρα διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο στις 17 Μάρτη, την επέτειο της εισβολής στο Ιράκ.

δόν «νεοναζιστική» στην αρχή του πολέ μου, τώ ρα σε μια νο ο τρο πία που
έχει στο κέντρο της την ειρήνη. Στην
αρ χή όσοι ήταν υπέρ του πο λέ μου
ακού γο νταν δυ να τά, μπο ρού σαν να
μας βρί ζουν «προ δό τες» κλπ. Τώ ρα
τους έχει κοπεί αρκετά η φωνή.
Επίσης ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί κι άλλα πράγματα. Είμαι
από την Νέα Ορλεάνη. Πώς μπορούμε
να την ανοικοδομήσουμε, όταν όλα τα
λεφτά πάνε για τον πόλεμο; Οι επόμενες γενιές θα πληρώνουν ακόμα γι
αυ τό τον πό λε μο, όταν ο κύ ριος
Μπους θα έχει πεθάνει.
Πι στεύω ότι ο αμε ρι κά νι κος λα ός
έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν
μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε τον
ιμπεριαλισμό για να κυριαρχούμε στο
κόσμο με σκοπό το κέρδος. Ο λαός
έχει επιτέλους ξυπνήσει απ’ αυτό τον
πόλεμο, εξαιτίας όλων των ψεμάτων,
των τεράστιων ψεμάτων που άκουσε.
Από τους Δίδυμους Πύργους μέχρι το
ουράνιο που υποτίθεται ήθελε ο Σαντάμ από την Αφρική, μέχρι τα βιοχημι κά όπλα που υποτίθεται διέθεται. Ο
αμερικάνικος λαός δεν μπορεί πια να
κρατάει τα μάτια κλειστά.

Τί έχεις να πεις στο αντιπολεμικό κίνημα εδώ;
Θέλω να στείλετε αυτό το μήνυμα
στην Αμερική και παντού με τη δράση
σας. Τα αμε ρι κά νι κα στρα τεύ μα τα
πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από το
Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οι Αμερικάνοι
πρέπει να πληρώσουν για όλες τις καταστροφές που έκαναν. Αναγνώριση
του Διεθνούς Δικαστηρίου και να οδη γηθούν σε αυτό όλοι οι υπεύθυνοι για
αυτόν τον πόλεμο.
Πείτε στον αμερικάνικο λαό να καταψηφίσει όλους τους γερουσιαστές
και αντιπροσώπους στο Κογκρέσο που
ψήφισαν και στηρίζουν αυτό τον πόλε μο. Είναι εγκληματίες πολέμου όσο εί ναι κι ο Μπους Και, η γερουσιαστής Χίλαρι Κλίντον, είναι κι αυτή εγκληματίας
πολέμου, αφού από την αρχή στήριξε
φανατικά αυτόν τον πόλεμο. Δεν την
υποστηρίζουμε.

O Jimmy Massey μίλησε
στον Λέανδρο Mπόλαρη

Σε όλο το κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι θα απαιτήσουν να μπει τέρμα στους πολέμους, με πρώ τους αυτούς σε Ιράκ και Αφγανιστάν, να κλείσουν οι
βάσεις, πυρηνικό αφοπλισμό. Εκείνες τις μέρες το
ιταλικό κοινοβούλιο θα κάνει ακόμα μια ψηφοφορία
για την χρηματοδότηση των πολέμων, με κύριο το
Αφγανιστάν. Γι’ αυτό το λόγο καλούμε όλους όσους
μοιραζόμαστε το όραμα της δικαιοσύνης και της ειρήνης, να οργανώσουμε και στην Ιταλία μια τέτοια
μέρα δράσης.
Το κίνημα ενάντια στην νέα στρατιωτική βάση στη
Βιτσένζα αποτέλεσε, με την φανταστική διαδήλωση
των 200.000 στις 17 Φλεβάρη, ένα σημείο καμπή
ενάντια στις πολεμικές πολιτικές της κυβέρνησής
μας, για μια νέα περίοδο αγώνων με σκοπό να σταματήσει η ιταλική συνενοχή στο διαρκή πόλεμο.
Η επιβολή της στρατιωτικής βάσης της Βιτσένζα
είναι μια επιλογή ενάντια στη λαϊκή βούληση, ενάντια στο περιβάλλον και αποτελεί επίσης μια στρατηγική υπέρ του πολέμου, συντονισμένη με τις ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ. Αυτή η πολιτική σημαίνει την ενίσχυση
της παραγωγής όπλων και μια ακραία αύξηση των
στρατιωτικών δαπανών, με τελευταίο παράδειγμα
την απόφαση να αγοραστούν από τις ΗΠΑ, έναντι
13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, νέα βομβαρδιστικά
Joint Strike Fighter. Πρόκειται για μια πολιτική που

ισχυρίζεται ότι είναι «πολυμερής» αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολιτική πολέμου που επιθυμεί
να κάνει την Ιταλία μια «μικρή-μεγάλη δύναμη» έτσι
ώστε να διευκολύνει τα οικονομικά της συμφέροντα
σε όλο το κόσμο.
Η κυβέρνηση του Πρόντι έπεσε μετά από τη ψη φοφορία στη Γερουσία για τον πόλεμο, εξαιτίας των
αντιθέσεών της –των πιέσεων τόσο από τα αριστερά
όσο και από τα δεξιά της. Η νέα κυβέρνηση του
Πρόντι που σχηματίστηκε με ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια από τη δεξιά, είναι ανοιχτά απέναντι σε όλα
τα κινήματα, αλλά κυρίως η κυβέρνηση έρχεται σε
αντίθεση με το αντιπολεμικό κίνημα, δηλώνοντας τη
πλήρη αφοσίωσή της στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, υπο στηρίζοντας τις πολεμικές αποστολές και τη νέα
στρατιωτική βάση στη Βιτσένζα.
Η ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για μια «φιλική» κυβέρνηση υποχωρεί και –γι’ αυτούς που αγαπάνε την
ειρήνη- αυξάνει η ευθύνη για μια νέα κοινωνική αντιπολίτευση στις πολιτικές του πολέμου: μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορέσει να κρατήσει το νήμα της
συνέχειας του αντιπολεμικού κινήματος μετά τις 17
Φλεβάρη, μια αντιπολίτευση που θα είναι ικανή να
αμφισβητήσει την εξωτερική πολιτική της νέας κυβέρνησης Πρόντι.
Ο πρώτος στόχος μας, πέρα από την νικηφόρα
έκβαση του αγώνα ενάντια στη νέα βάση Νταλ Μολίν στη Βιτσένζα, είναι η απόσυρση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν επειδή η συνέχιση της παρουσίας μας εκεί σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συνε-

νοχή σε έναν πόλεμο υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Ο
αγώνας ενάντια στη βάση της Βιτσένζα έχει γίνει
υπόθεση όλων: το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον
αγώνα ενάντια στην πολιτική του πολέμου, ξεκινώ ντας από τους λαούς και τις περιοχές που αμφισβητούν την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση.
Θέλουμε να οργανώσουμε μια μεγάλη πανεθνική
διαδήλωση στη Ρώμη, ένα δεύτερο βήμα στο δρόμο
που ξεκινήσαμε στη Βιτσένζα, συνδέοντας την αντίθεση στις στρατιωτικές βάσεις με την αντίθεση στις
πολεμικές αποστολές, συνδέοντας τον τοπικό αγώνα με τον εθνικό και διεθνή αγώνα ενάντια στον πόλεμο: θα απαιτήσουμε με έντονο τρόπο από τους
βουλευτές να ψηφίσουν ενάντια στο νομοσχέδιο και
την συνέχιση της χρηματοδότησης της αποστολής
στο Αφγανιστάν.

Πανεθνική διαδήλωση
στη Ρώμη 17 Μάρτη
Αμε ση από συρ ση των στρα τευ μά των από το
Αφγανιστάν και από όλα τα πολεμικά μέτωπα. Κλείσιμο όλων των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, νίκη στον αγώνα ενάντια στη στρατιωτική βάση Νταλ Μολιν. Ενάντια στις πολεμικές δαπάνες. Στήριξη της αντίστασης των αγωνιζόμενων λαών, από τη Βιτσένζα μέχρι όλες τις κατεχόμενες περιοχές και χώρες.

Συνομοσπονδία COBAS

Aντιπολεμική
Συνδιάσκεψη στο Kάιρο
Στις 17 Μάρτη οι αντιπολεμικές
διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια
θα κά νουν το γύρο του κό σμου,
από το Σύνταγμα στην Αθήνα, μέχρι την Ρώ μη και την Σεούλ στη
Νότια Κορέα.
Το επόμενο βήμα θα είναι ο συ ντονισμός του αντιπολεμικού κι νήματος. Η Πέμπτη Συνδιάσκεψη
του Καϊρου, «ενάντια στον πόλε μο, την ιμπεριαλιστική και σιωνιστική επιθετικότητα» θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της
Αιγύπτου από τις 29 Μάρτη μέχρι
την 1 Απρίλη. Εκεί θα συναντη θούν αγωνιστές του αντιπολεμι κού κι νή μα τος από όλο τον κό σμο, με τους αγω νι στές και τις
οργανώσεις από όλες τις τάσεις
που παλεύουν ενάντια στον ιμπε ριαλισμό και στα καθεστώτα που
τον στηρίζουν στην Μέση Ανατολή. Το παρόν θα δώσουν μεγάλες
αντι προ σω πεί ες από τη Χα μάς
της Παλαιστίνης και τη Χεζμπο λάχ του Λιβάνου, αγωνιστές από
την Ιρακινή Αντίσταση. Αλλά και
από το κίνημα που παλεύει ενά ντια στη δικτατορία του Μουμπά ρακ στην ίδια την Αίγυπτο.

Aπεργοί στην τσιμεντοβιομηχανία στην Aίγυπτο.

Στη Συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν και πολλοί εργάτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
απεργιακού κινήματος που σαρώνει την Αίγυπτο αυτό το διάστη-

μα. Περίπου 13.000 κλωστοϋφαντουρ γοί κα τέ βη καν την πε ρα σμένη βδομάδα σε απεργία στο
εργοστάσιο Σαμανούντ και εκατοντάδες σε ένα εργοστάσιο τηλε-

πι κοι νω νια κού υλι κού στο Χελ βάντ. Χίλιοι κηπουροί δημόσιων
κή πων έκα ναν δια δή λω ση στο
Κάϊρο, μια κίνηση που την απαγορεύει ο στρατιωτικός νόμος.

ΓYNAIKEΣ ENANTIA ΣTON ΠOΛEMO - Ξαναζωντανεύουν οι καλύτερες παραδόσεις

«E noi che siamo donne, paura non abbiamo»
8 MAPTH 2007
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ρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Αμερικάνικη
Πρεσβεία ένας κα τά λογος της πιο ισχυ ρής
γυναικείας πεντά δας στην Ελλάδα με βάση
την επιρροή τους στην ελληνική πολιτική και οικονομική σκηνή από την πλευ ρά της υποστήριξης των
αμε ρι κά νι κων συμφε ρό ντων. Πρώτη είναι η Ντό ρα
Μπακογιάννη, δεύτερη η Γιάννα Αγγελοπούλου, ακολουθεί η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και η Αννα Διαμαντοπούλου.

«Εν πρώτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχετικός
κατάλογος συντάχθηκε (φυσικά με την εποπτεία Ρις,
από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, κατ' εντολήν του Στέιτ Ντιπάρτμεντ), προς όλες, τουλάχιστον,
τις ευρωπαϊκές πρεσβείες της Ουάσιγκτον» αναφέρει
η Ελευθεροτυπία στο σχετικό δημοσίευμα. «Κατά τις
πληροφορίες της «Ε», από την Ουάσιγκτον είχε φύγει
εντολή για να συνταχθούν κατάλογοι με «τις πέντε
πλέον σημαίνουσες» γυναίκες («the 5 most influential»)
των υπό εξέταση χωρών, κάτι που φέρεται να τηρήθη κε από τις άλλες πρεσβείες. Ενώ στην περίπτωση της
Αθήνας το κριτήριο που επικράτησε για τη σύνταξη
του καταλόγου ήταν «με βάση τα αμερικανικά συμφέροντα(«in order of US interests»)» .
Ετσι φέτος στις 17 Μάρτη, στην παγκόσμια ημέρα
δράσης κατά του πολέμου και της κατοχής στο Ιράκ
και στο Αφγανιστάν, όταν φωνάζουμε δίπλα στα ονόματα των ηγετών του κόσμου τη λέξη «τρομοκράτης»
θα χρειαστεί να συμπεριλάβουμε και τις γυναίκες της
ελληνικής άρχουσας τάξης που εξυπηρετούν τα βρώμικα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού.
Το αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα των καταλήψεων
στα πανεπιστήμια, το κίνημα που παλεύει ενάντια στις
επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού είναι η μόνη ασπίδα προστασίας για τα δικαιώματα των γυναικών σε
όλο τον πλανήτη.
Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα του πολέμου.
Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στο Ιράκ σήμερα με τά από τέσσερα χρόνια πολέμου και κατοχής. Οχι μό νο γιατί ανάμεσα στα 650.000 αθώα θύματα η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά, αλλά και
γιατί ο πόλεμος και η κατοχή έχει κάνει τη ζωή εκα τομμυρίων γυναικών να ισοδυναμεί με φρίκη. Ενα από
τα χιλιάδες εγκλήματα που διέπραξαν οι Aμερικανοί
στο Ιράκ είδε το φως της δημοσιότητας σε μία πρό σφατη δίκη που έγινε στην Αμερική, όπου ο λοχίας
Πολ Κορτέζ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 100 ετών για
τέσσερις φόνους και ένα βιασμό. Ο λοχίας θεωρήθηκε υπεύθυνος σε ένα ομαδικό έγκλημα πριν από ένα
χρόνο, το Μάρτιο του 2006, όταν αμερικανοί στρατιώτες της 101ης Aερομεταφερόμενες Mεραρχίες μπήκαν σε ένα σπίτι της πόλης Μαχμουντίγια στο Ιράκ, βί α σαν την 14χρο νη Αμπέρ Κουα σίμ αλ Τζα να μπί κι
έπειτα τη σκότωσαν μαζί με την αδελφή της και τους
γονείς της.
Πριν από μερικές ημέρες μία έκκληση αλληλεγγύης
σε τρεις Iρακινές που βρίσκονται σε φυλακή της Βα γδάτης και έχουν καταδικαστεί σε θάνατο με απαγχονισμό, με την κατηγορία της «προσβολής της δημόσι ας ζωής», έδειξε ότι οι γυναίκες του Ιράκ έχουν γίνει
και αυτές κομμάτι της αντίστασης. Η Ουσάν Ταλίμπ 31
ετών, η Ζαινάμπ Φαντχίλ 25 χρονών, και η Λίκα Ομάρ
Μουχάμεντ 26 χρονών βρίσκονται στη φυλακή μαζί με
τα παιδιά τους και μάλιστα το ένα από αυτά γεννήθη κε στη φυλακή. Ο Ποινικός Kώδικας του κράτους του
Ιράκ με τον οποίο καταδικάστηκαν αναφέρει ότι «όποι ος με τη θέλησή του διαπράττει μία πράξη με σκοπό
να παρεμποδίσει την ανεξαρτησία της χώρας ή την
ενότητα ή την ασφάλεια της περιοχής τιμωρείται με
θάνατο». Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία οι πρώτοι
που θα έπρεπε να μπουν στη φυλακή είναι ο Μπους

και η κυβέρνηση μαριονέτα που έχει στήσει στο Ιράκ.
Tελικά κάτω από την πίεση της διεθνούς κατακραυγής
η εκτέλεση απετράπηκε και οι 3 γυναίκες θα περάσουν από νέα δίκη.
Οι πραγματικοί τρομοκράτες που σκορπούν το θάνατο σε όλο τον πλανήτη δεν έχουν φύλο. Κάθε φορά
που αναφέρονται στα δικαιώματα των γυναικών είναι
για να καλύψουν με ένα προοδευτικό μανδύα τις βρωμοδουλειές τους. Ο Μπους την ίδια στιγμή που βομβάρδιζε την Καμπούλ, έστελνε το μήνυμα ότι ένας
από τους στόχους του είναι να απελευθερώσει τις γυναίκες από την καταπίεση της μπούργκας και των Τα λιμπάν.
Η πολιτική του ρατσισμού και των κλειστών συνόρων, είναι το δεύτερο έγκλημα που γίνεται σε βάρος
των γυναικών. Πριν από μερικές ημέρες ανακαλύφθηκε ένα από τα πάρα πολλά κυκλώματα που έφερνε γυναίκες από την πόλη Μπράιλα της Ρουμανίας στην Ελλάδα. Ηταν όλες νεαρές γυναίκες, οικονομικά εξαθλιωμένες, που προσπαθούσαν να έρθουν στην Ελλάδα για εύρεση εργασίας.

Kυκλώματα
Τα μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν την έκδοση
των εισιτηρίων και την κάλυψη των εξόδων, την εύρεση κατοικίας, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε διαμερίσματα
που νοίκιαζαν, προκειμένου να τις αναγκάζουν με τη
χρή ση και την απειλή βίας να εκδίδο νται σε οί κους
ανοχής. Η δράση τους έγινε γνωστή, όταν μία από τις
γυναίκες κατάφερε να διαφύγει και ζήτησε τη βοήθεια
περιοίκων που ενημέρωσαν την Αστυνομία. Μία άλλη
ιστορία είναι της 37χρονης Βουλγάρας, μητέρας δύο
παιδιών, την οποία βασάνιζαν και εκμεταλλεύονταν οικονομικά τρεις συμπατριώτες της στο Αδενδρο Θεσσαλονίκης. Από το 2004 μέχρι σήμερα, καταγράφηκαν
άλλες 53 περιπτώσεις εμπορίας γυναικών με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση.
Με την πρόσφατη ένταξη της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας στην ΕΕ η εκμετάλλευση έγινε ακόμα χειρότερη. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Eργασίας, μπορεί τα σύνορα να άνοιξαν για τα εμπορεύματα και τις οικονομικές συναλλαγές όχι όμως και για
τους ανθρώπους. Οσοι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα
και δεν έχουν χαρτιά δεν έχουν δικαίωμα να βγάλουν
άδεια εργασίας γιατί ο Τσιτουρίδης αποφάσισε να
ισχύσει μία μεταβατική περίοδος δύο χρόνων, να μην
καταργηθεί δηλαδή αμέσως το καθεστώς «μαύρης εργασίας».
Η φετινή 8 Μάρτη, η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητικών καταλήψεων όπου δεκάδες χιλιάδες νέα κορίτσια και αγόρια θα δείξουν για άλλη
μία φορά τη δύναμή τους να γκρεμίζουν νόμους και
να στριμώχνουν κυβέρνήσεις, παλεύοντας την ίδια
στιγμή για μία κοινωνία χωρίς φτώχεια, καταπίεση και
πόλεμο. Την ίδια μάχη δίνουν εκατομμύρια γυναίκες
σε αυτό τον πλανήτη. Από τις μανάδες της Αμερικής
που παλεύουν για να γυρίσουν πίσω τα στρατεύματα,
από τις γυναίκες της Βιτσέντζα που σταμάτησαν την
επέκταση της αμερικάνικης βάσης, από το κίνημα της
Πορτογαλίας που κατάφερε να κερδίσει τη νομιμοποί ηση της έκτρωσης, μέχρι της γυναίκες του Ιράκ και τη
νέα γενιά των φοιτητριών που βρίσκονται στις σημερι νές καταλήψεις, η δύναμη του κινήματος κατακτά όλο
και περισσότερες νίκες. Είναι η δύναμη που μπορεί να
γκρεμίσει όχι μόνο τη Μαριέττα αλλά όλες τις Κοντο λίζες και τις Ντόρες αυτού του πλανήτη.

Kατερίνα Θωίδου

είπε η Στέφανι Γουέστμπρουκ, υπεύθυνη της αμερικάνικης οργάνωσης United For Peace an Justice
στη Ρώμη. «Δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ο
κόσμος μας αγκάλιαζε, μας φιλούσε και μας πρόσφερε λουλούδια και ποτήρια με κρασί. Ηταν μία
εξαιρετική έκρηξη αγάπης και συμπάθειας».

Oσοι και όσες έχετε δει την ταινία
“1900” του Mπερτολούτσι θα θυμάστε τις σκηνές με τις γυναίκες των
εξεγερμένων αγροτών να μπαίνουν
στις πρώτες σειρές της σύγκρουσης με τους μπράβους των γεωκτημόνων τραγουδόντας «E noi che siamo donne, paura non abbiamo».
Aυτό το τραγούδι θυμήκαν οι γυναίκες της Bιτσέντζα διαδηλώνοντας ενάντια στον πόλεμο και την
αμερικανική βάση στις 17 Φλεβάρη.
H περιγραφή που ακολουθεί είναι
γραμμένη από την Mεντέα Mπέντζαμιν, πρωτεργάτρια του γυναικείου
και του αντιπολεμικού κινήματος
στις HΠA.

Yποδοχή
Σαν εκπρόσωπος από τις ΗΠΑ, είχα μία ευκαιρία να απευθυνθώ στο πλήθος. Με υποδέχτηκαν
με θυελλώδη χειροκροτήματα όταν είπα ότι η πορεία ήταν υπέρ των Aμερικανών γιατί οι Aμερικανοί στις πρόσφατες εκλογές απέρριψαν την πολιτική του πολέμου και των επιθέσεων του Μπους.
Οταν επεσήμανα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη 737 ξένες
βάσεις και σίγουρα δεν χρειαζόμαστε άλλη μία, το
πλήθος ούρλιαξε και άρχισε να φωνάζει μαζί μου
συνθήματα στα αγγλικά «1,2,3,4, No More Bases,
No More War». (Οχι άλλες βάσεις, όχι άλλο πόλεμο).

“E

noi che siamo donne, paura non abbiamo. La base non vogliamo, la base non
vogliamo”. «Και εμείς που είμαστε γυναίκες, δεν φοβόμαστε. Δεν θέλουμε τη βάση, δεν
θέλουμε τη βάση», φώναζαν και τραγουδούσαν οι
γυ ναίκες στην κορυφή της μαζικής διαδήλωσης
στις 17 Φλεβάρη στην μικρή πόλη της Ιταλίας τη
Βιτσέντζα, παλεύοντας για να σταματήσουν το χτίσιμο της αμερικάνικης βάσης στην περιοχή τους.
Η Σίντζια Μποτένε, μία νοικοκυρά που έχει γίνει
το πρόσωπο του κινήματος, ήταν ενθουσιασμένη
με την ανταπόκριση του κόσμου στη διαδήλωση,
που εκτιμήθηκε από την αστυνομία στους 80.000
και από τους διοργανωτές στους 200.000. «Κάτι
παρόμοιο δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Βιτσέντζα. Περισσότερος κόσμος κατέβηκε στη διαδήλωση από το συνολικό πληθυσμό της πόλης. Η
εθνική και η τοπική κυβέρνηση, δεν μπορεί πια να
μας αγνοεί».
«Σε αντίθεση με τις καμπάνιες που οργανώνονται από ακτιβιστές πολιτικών κομμάτων, αυτό το
κίνημα ξεκίνησε από την ίδια την κοινωνία. Οι βασικοί διοργανωτές ήταν ιταλίδες, πολλές από αυ τές νοικοκυρές που εξοργίστηκαν όταν έμαθαν ότι
η αμε ρι κά νι κη στρα τιω τι κή βά ση θα χτί ζο νταν
στην περιοχή ενός παλιού αεροδρομίου που ονο μάζεται Νταλ Μολίν. Το παλιό αεροδρόμιο που
τώρα είναι μία περιοχή με πράσινο, βρίσκεται
ακριβώς δίπλα από τα σπίτια τους και λιγότερο
από δύο μίλια από το ιστορικό κέντρο της πόλης.
«Η στρατιωτική βάση θα φέρει περισσότερο κυκλοφοριακά προβλήματα, περισσότερο θόρυβο,
περισσότερη μόλυνση της ατμόσφαιρας» διαμαρτυρήθηκε η Σίντζια. «Βλέπετε πόσο όμορφη είναι
η πόλη μας; Μία καινούργια βάση θα βάλει σε δοκι μα σία την υπο δο μή μας, τις υπη ρε σί ες μας,
τους φυσικούς μας πόρους. Θα καταστρέψει την
κοινωνία μας.»
Οι κάτοικοι της Βιτσέντζα είναι περήφανοι για
την πόλη τους, που είχε χαρακτηριστεί το 1994
ως αρχαιολογικός χώρος παγκόσμιας ιστορικής
σημασίας από την UNESCO, λόγω του ότι μεγάλος αριθμός των κτιρίων έχει σχεδιαστεί από τον
διάσημο αρχιτέκτονα του 16ου αιώνα Αντρέα Πα λάντιο. Η στρατιωτική βάση θα χτίζονταν σε απόσταση λιγότερη από ένα μίλι από την εκκλησία
του Παλάντιο στην Πιάτσα Ντεϊ Σινιόρι. Πολλοί κάτοικοι επίσης ανησύχησαν ότι η νέα βάση θα κάνει
την Βι τσέ ντζα στό χο τρο μο κρα τι κής επί θε σης.
«Με την πολιτική του Μπους να προκαλεί τόση
απέχθεια σε όλο τον κόσμο, μία τόσο μεγάλη βά-

ση θα μας κάνει να εμπλακούμε και εμείς στον πόλεμο του Μπους», είπε η κάτοικος της Βιτσέντζα
Αννα Φάτζι. Η Βιτσέντζα στεγάζει ήδη την αμερικάνικη στρατιωτική βάση που ονομάζεται Ederl, η
οποία έχει 2.900 ενεργό στρατιωτικό προσωπικό.
Με τη νέα βάση στο αεροδρόμιο Νταλ Μολίν θα
ενωθεί η 173η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, η
οποία τώρα είναι διαμοιρασμένη ανάμεσα στην
Ιταλία και τη Γερμανία. (Αλεξιπτωτιστές από την
173η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία ήταν ανάμεσα
στα πρώτα στρατεύματα που συμμετείχαν στον
πόλεμο στο Ιράκ). Η διασυμμαχική δύναμη θα ανεβά σει τον αριθ μό των αμε ρι κά νων στρα τιω τών
στην Βιτσέντζα στους 5.000. Η εγκατάσταση σχεδιάζεται να αρχίσει αργότερα αυτή τη χρονιά και
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2011 με κόστος 576
εκατομμύρια δολάρια.

Φασαρία
Η τοπική κοινωνία λέει ότι τα σχέδια για την βάση έγιναν στα κρυφά από την προηγούμενη κυβέρνηση Μπερλουσκόνι και την τοπική κυβέρνηση
το 2003 και ο κόσμος το ανακάλυψε το Μάιο του
2006. Από τότε ενημέρωναν και οργάνωναν τους
κατοίκους και συ γκρούονταν στο Δη μοτικό Συμβούλιο που ψήφισε υπέρ της εγκατάστασης της
βά σης τον Οκτώ βριο του 2006 με ψή φους 21
προς 17. Από τότε πή γαι ναν σε κάθε Δημοτικό
Συμβούλιο και έκαναν φασαρία χτυπώντας τα κατσαρόλια τους.
Συγκέντρωσαν υπογραφές, έκλεισαν την κυκλοφορία, έκαναν λαμπαδηδρομίες, διαμαρτυρίες σε

τοπικές υπηρεσίες και στις 2 Δεκέμβρη οργάνωσαν μία μα ζι κή δια δή λω ση 30.000 αν θρώ πων.
Γνωρίζοντας από τα γκάλοπ ότι αντιπροσωπεύουν
τη θέληση της πλειοψηφίας της Βιτσέντζα ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να διεξάγει δημο ψήφισμα πάνω στο ζήτημα της βάσης, αλλά αυτό
αρνήθηκε.
Ο Πρωθυπουργός Ρομάνο Πρόντι, που εξελέγη
από τη συμμαχία κεντρώων και αριστερών τον περασμένο Απρίλη, που έδιωξε την συντηρητική κυ βέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είχε την ευκαι ρία να αλλάξει την απόφαση της προηγούμενης
κυβέρνησης, αλλά δεν το έκανε. Στις 16 Ιανουαρίου 2007, ο Πρόντι ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει την
προηγούμενη συμφωνία. Εξαγριωμένοι οι κάτοικοι
της Βιτσέντζα αποφάσισαν να εντείνουν την δια μαρτυρία τους στήνοντας μία διαρκή κατασκήνω ση στην περιοχή δίπλα από τη βάση. «Η κατασκή νωση είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί στο κίνημά
μας, γιατί μας επιτρέπει να έχουμε παρουσία 24
ώρες την ημέρα», είπε ο Ατίλιο Παβίν. «Είναι σαν
ένα δοχείο τήξεως που ενώνει τα διαφορετικά
κομμάτια – τη νεολαία, τους γονείς, τις διάφορες
επι τρο πές. Οι νέ οι άν θρω ποι –τα παι διά μαςέχουν στα χέρια τους την κατασκήνωση και κοιμούνται εκεί με βάρδιες. Στις προγραμματισμένες
συσκέψεις μας εμφανίστηκαν περίπου 200 άτομα.
Τρώμε μαζί, τραγουδάμε, διασκεδάζουμε. Είναι
στ’ αλήθεια μαγικά».
Σαν ένα βήμα ενδυνάμωσης της αντίστασης, η
κοινότητα απoφάσισε να οργανώσει μία μαζική
διαδήλωση στις 17 Φεβρουαρίου και να καλέσει

κόσμο από όλη την Ιταλία. Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τη βάση, με την βοήθεια του συντηρητικού τύπου και την αμερικάνικη πρεσβεία προσπάθησαν να κρατήσουν τον κόσμο μακριά ενορχηστρώνοντας μία εκστρατεία εκφοβισμού δηλώνοντας ότι η διαδήλωση θα προσελκύσει ακραίους
αριστερούς που χρησιμοποιούν βία. Ελεγαν ότι θα
υπήρχε επανάληψη των συγκρούσεων ανάμεσα
στην αστυνομία και τους διαδηλωτές που έγιναν
στην διαδήλωση κατά της παγκοσμιοποίησης στην
Γένοβα το 2001. Η Αμερικάνικη Πρεσβεία προειδοποίησε τους Aμερικανούς να εξαφανιστούν
από τη Βιτσέντζα. Την ημέρα της διαδήλωσης ο
εναέριος χώρος πάνω από την πόλη ήταν αποκλεισμένος και τα περισσότερα μαγαζιά στο ιστορικό
κέντρο της πόλης ήταν κλειστά. Οι αρχές έκλεισαν επίσης τα σχολεία που κανονικά είναι ανοιχτά
το Σάββατο. 1.500 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν
για αυτή τη μέρα και τα ελικόπτερα πετούσαν πάνω από τα κεφάλια.
Ενώ η εκστρατεία εκφοβισμού κράτησε κάποιους μακριά, ειδικά γονείς που εμπόδισαν τα παιδιά
τους να συμμετέχουν, για το μεγαλύτερο κομμάτι
κόσμου είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Κόσμος συνέρευσε από όλη τη χώρα. Οι διαδηλωτές χορεύοντας, φωνάζοντας συνθήματα, τραγουδώντας, γελώντας περικύκλωσαν την γραφική πόλη με σημαίες της ειρήνης στα χρώματα του ου ράνιου τόξου, σημαίες που έλεγαν «ΟΧΙ στη Βάση
Νταλ Μολίν» και τις κόκκινες σημαίες των διάφορων Κομμουνιστικών Kομμάτων. Μουσική σάλπιζε
από φορ τη γά με στε ρε ο φω νι κό εξο πλι σμό. Σε

αντίθεση με τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ υπήρχε πολύ αλκοόλ. Ολοι είχαν από ένα μπουκάλι μπύρα ή
ποτήρι κρασί στο χέρι. Ηταν μία υπέροχη ηλιόλουστη ημέρα και η ατμόσφαιρα ήταν γιορταστική και
100% ειρηνική. Το πλήθος ήταν τεράστιο για αυτή
τη μικρή πόλη που έχει 120.000 κατοίκους και η
διαδήλωση ξεκίνησε μία ώρα νωρίτερα μόνο και
μόνο για να αποφευχθεί το στριμωξίδι. Το πανώ
που βρίσκονταν στην κορυφή, που κρατούσαν γυναίκες έλεγε: «Το Mέλλον είναι στα Χέρια Μας»
και προειδοποίησε τους πολιτικούς ότι οι διαδηλωτές δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Για ώρες οι
γυναίκες διαδήλωσαν επί 4 μίλια τραγουδώντας
και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Vogliamo la
terra, senza basi di guerra” (θέλουμε τη γη μας
χωρίς βάσεις του πολέμου) και «Vicenza no se
usa, per una base USA” ( Η Βιτζέντσα δεν θα γίνει
βάση των ΗΠΑ). Η πορεία απλώθηκε σαν φίδι έξω
από τα όρια της πόλης και κατέληξε σε συγκέντρωση με τη συμμετοχή του Νομπελίστα συγ γραφέα Ντάριο Φο και συναυλία στο πάρκο της
πόλης.
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι αποκάλεσε αυτή την
με γά λη πα ρά στα ση της δύ να μης του κό σμου
«αντιαμερικανική διαδήλωση», που αποτέλεσε μία
«θλιβερή ημέρα για την Ιταλία». Προφανώς δεν είχε δει πώς αντιμετώπισε ο κόσμος μια ομάδα Aμερικανών που συμμετείχαν στην πορεία κρατώντας
ένα πανώ που έλεγε «Οχι στο όνομά μας-Αμερικανοί ενάντια στον πόλεμο». «Με δυσκολία κινιόμασταν γιατί όλοι μας σταματούσαν συνέχεια για να
μας χειροκροτήσουν και να μας φωτογραφίσουν»,

Αμέσως μετά η Τζίνα Μάσι, μία 17χρονη ντυμένη σε στιλ πανκ στα μαύρα με πολλά καρφιά, ήρ θε τρέχοντας πάνω μου δακρυσμένη. «Σε παρακαλώ πείτε στον κόσμο ότι δεν είμαστε αντιαμερικανοί» επέμενε. «Κοίταξέ με. Τα ρούχα μου είναι
αμερικάνικα, η μουσική που ακούω είναι αμερικάνικη. Ακόμα και οι μπότες μου είναι American Eagle. Αλλά θέλουμε να έχουμε σχέση με την αμερικάνικη κουλτούρα και τη μουσική και όχι με τις
στρατιωτικές βάσεις και τον πόλεμο». Οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν στην πραγματικότητα πιο
εξαγριωμένοι με τη δικιά τους κυβέρνηση παρά με
τις ΗΠΑ. Νιώθουν προδομένοι από τον Πρωθυπουρ γό Ρο μά νο Πρό ντι. Η στά ση του Πρό ντι
έσπασε στα δύο την κυβέρνησή του. Οι Κομμουνιστές και οι Πράσινοι, και οι δύο μέλη της συμμαχίας που κυβερνά, υποστήριξαν τη διαδήλωση και
το ίδιο έκαναν κάποιοι μεμονωμένοι γερουσιαστές
από άλλα κόμματα της συμμαχίας.
Ολοι εξαγριώθηκαν όταν ο Πρόντι, την ίδια την
ημέρα της διαδήλωσης, επέμενε ότι η κινητοποίηση δε θα επηρεάσει την απόφασή του. «Ο κύβος
ερρίφθη και η απόφαση θα εφαρμοστεί», είπε.
Αλλά σε αντίθεση με εδώ στις ΗΠΑ, όπου δεν
έγινε γνωστή η μαζική κινητοποίηση στον τύπο και
αγνοήθηκε από τους πολιτικούς, η ιταλική διαδήλω ση έγι νε πρω το σέ λι δο σε όλη τη χώ ρα και
αναμ φι σβή τη τα θα έχει επιρ ροή στην πο λι τι κή
σκηνή.
Η διοργανώτρια Πατρίτσια Καμαράτα μίλησε με
ενθουσιασμό για το μέλλον. «Αυτή είναι μόνο η
αρχή. Θα μποϋκοτάρουμε τις οικονομικές δραστηριότητες της βάσης, θα καλέσουμε απεργίες, θα
μπλοκάρουμε την ανέγερση. Ο Πρόντι καλύτερα
να καταλάβει ότι η Βιτσέντζα έχει την υποστήριξη
όλης της χώρας. Οτι και να λέει θα συνεχίσουμε
να λέ με «ΟΧΙ» στη βά ση». Η Σί ντζια Μπο τέ νε,
απευθυνόμενη στο πλήθος στο τέλος της διαδήλωσης, είπε: «Είμαι πολύ περήφανη για την πόλη
μου σήμερα. Δείξαμε το πραγματικό πνεύμα της
Βιτσέντζα. Ελπίζω ο Πρόντι να είναι αρκετά έξυπνος για να ακούσει τον κόσμο και να αλλάξει
γνώμη. Αυτό δεν θα είναι μία ένδειξη αδυναμίας,
αλλά μία ένδειξη ότι είναι σω στός ηγέ της, για
εμάς, τους ανθρώπους που δεν θα τα παρατήσουμε».

Μεντέα Μπέντζαμιν,

ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης CODEPINK
(Women For Peace and Global Echange),
συμμετείχε στη διαδήλωση κατά της βάσης στη
Βιτσέντζα.
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H Θεσσαλονίκη ενάντια
στην πολεμοκαπηλεία

Eκδήλωση
για τα
100 χρόνια
από το
“Kοινωνικό Τ
Zήτημα”
Τη Δευτέρα 20/2 πραγματοποιήθηκε
στο ΕΚΘ εκδήλωση για το βιβλίο του
Γεώργιου Σκληρού «Το κοινωνικόν μας
ζή τη μα», με αφορ μή την πρόσφα τη
επανέκδοσή του. Το «Κοινωνικόν μας
ζή τη μα» εκ δό θη κε πρώ τη φο ρά το
1907 και αποτελεί το πρώτο ελληνικό
κείμενο που περιέχει μαρξιστική ανάλυση. Ο Σκληρός σε ένα κείμενο 50 περίπου σελίδων περιγράφει την ταξική
διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας και προσδίδει σε κάθε τάξη τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους.
Πίσω από την επανέκδοση του βιβλίου
βρίσκεται ο Ομηρος Ταχματζίδης, ανεξάρτητος δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης,
που οργάνωσε και την εκδήλωση. Ομιλητές ήταν ο Αρης Στυλιανού, καθηγητής πολι τι κών επι στη μών στο ΑΠΘ, ο Μι χά λης
Τρεμόπουλος, νομαρχιακός Σύμβουλος με
την Οικολογία Αλληλεγγύη, η Φύλλια Πολί τη, φοι τή τρια Νο μι κής και μέ λος της
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ και φυσικά ο Ομηρος Ταχματζίδης.
Ο Αρης Στυλιανού έκανε μία περιγραφή
του βιβλίου, δίνοντας έτσι μία καλή εικόνα
των βασικών σημείων του. Τα χαρακτηριστικά που προσδίδει ο Σκληρός σε κάθε
τάξη, αξιολογήθηκαν από τον Α. Στυλιανού
ως πολύ κατατοπιστικά για να μάθουμε περισσότερα για εκείνη την περίοδο.
Ο Μ. Τρεμόπουλος μίλησε για τη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα. Εδωσε την εικόνα των πολλών εθνοτήτων που
ζού σαν στην πό λη, αλ λά και την ει κό να
των εργατικών αγώνων, της Φεντερασιόν
κλπ. Το βιβλίο του Σκληρού βοήθησε και
αυτό στο να αναπτυχθεί το εργατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης αργότερα.
Η Φύλλια Πολίτη μίλησε κυρίως για την
πορεία του φοιτητικού κινήματος από την
εποχή του Σκληρού μέχρι σήμερα. Οταν
γράφτηκε το «Kοινωνικόν μας ζήτημα», οι
φοιτητές ήταν πολύ λίγοι, παιδιά αστικών
οικογενειών και γι’ αυτό το λόγο ριζοσπαστικοποιημένοι δεξιά. Παρ’ όλα αυτά ο
Σκληρός αναγνώριζε ότι οι φοιτητές, υπό
ορισμένες συνθήκες, μπορεί να είναι αυτοί
που θα εμπνεύσουν και θα κινητοποιήσουν
την εργατική τάξη να βγει και να παλέψει,
πράγμα το οποίο έγινε τα χρόνια που ακολούθησαν και συμβαίνει και σήμερα.
Τέ λος ο Ομη ρος Ταχμα τζί δης έδω σε
πλη ρο φο ρί ες για το Σκλη ρό και τη ζωή
του. Αποφάσισε, όπως είπε ο ίδιος, να εκ δώσει το βιβλίο γιατί είναι λίγοι αυτοί που
γνωρίζουν τον Σκληρό και το έργο του, και
χρειά ζε ται να τον μά θουν πε ρισ σό τε ρο
γιατί έπαιξε ρόλο στους αγώνες και στη
διανόηση της εποχής.
Ακολούθησε συζήτηση που δεν έμεινε
μόνο στο βιβλίο του Σκληρού, αλλά επεκτά θηκε και στο κίνημα των φοιτητών, πράγμα
που δείχνει ότι με αφορμή ένα βιβλίο μπο ρεί να ανοίξει η συζήτηση για πολλά πολιτι κά ζητήματα της επικαιρότητας ή μη.

Φ.Π.

η δική της απάντηση έδωσε η «ΟικολογίαΑλληλεγγύη» την Πέμπτη 1 Μάρτη στις εθνικιστικές κραυγές και απειλές της κλίκας Ψωμιάδη με αφορμή το βιβλίο ιστορίας της Στ’ Δημοτικού. Μέσα σε λίγες μέρες οργανώθηκε μαζική εκδήλωση στο αμφιθέατρο της κατειλημμένης Νομικής Σχολής με θέμα «Ο Εθνολαϊκισμός πάει σχολείο» και την οποία παρακολούθησαν περίπου 150
άτο μα, πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτη τές
από τις καταλήψεις.

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης διαβάστηκε το πολύ εν δια φέ ρον γράμ μα του Murat Gun από την
Τουρκία, για το γιατί βλέπουν οι Τούρκοι τον Κεμάλ
σαν τον ηγέτη τους ενάντια στην κατοχή των ιμπεριαλιστών και του ελληνικού στρατού αμέσως μετά
τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πάνελ της συζήτη σης συμμετείχαν οι Δημοσθένης Δώδος, Γιώργος
Μαργαρίτης, Σπύρος Μαρκέτος, Ελένη Χοντολίδου, καθηγητές του ΑΠΘ, ο Αρμόδιος Τσιβάς, δά σκαλος και μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου, η Σταυρούλα Πανίδου, καθηγήτρια και μέλος
της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, νομαρχιακός σύμβουλος της «ΟικολογίαςΑλληλεγγύης».
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο πολυεθνικό
παρελθόν της Θεσσαλονίκης και στάθηκαν ιδιαί τερα στο θέμα της διδασκαλίας της ιστορίας. Ο
Σπύρος Μαρκέτος τόνισε το πόσο μονόπλευρη
και απολογητική είναι αυτή για τους εθνικιστικούς
μύθους της δικιάς μας πλευράς, αλλά και μια σει-

ρά άλλες κυρίαρχες ιδέες όπως είναι η θέση και η
προσφορά των γυναικών, αφού το συγκεκριμένο
βιβλίο κατηγορήθηκε και ότι προβάλλει ιδιαίτερα
τη ζωή των γυναικών. Από τη μεριά του ο Γιώργος Μαργαρίτης κατάγγειλε ότι μέσα στη γενική
απορρύθμιση της παιδείας, έχουμε την επέλαση
του «Ελλάς-Ελλήνων-Xριστιανών», που είχε παραγκωνίσει η μεταπολίτευση και προσπαθεί σήμερα
να επιβάλλει τις φαντασιώσεις του εθνικισμού και
της θρησκείας σε ό,τι δεν της είναι βολικό στην
ιστορία.
Η Σταυρούλα Πανίδου, στη συνέχεια, κατάγγειλε, πέρα από την επίθεση των ακροδεξιών και της
εκκλησίας, την προσπάθεια σχολικών συμβούλων
που με κατευθυνόμενα ερωτηματολόγια προσπα θούν να στρέψουν τους δασκάλους ενάντια στο βιβλίο. «Γι’ αυτό η μάχη αυτή δεν είναι υπεράσπιση
της κυβέρνησης αλλά μάχη του εκπαιδευτικού κινήματος που αγωνίζεται για υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Στην μάχη αυτή συγκρούονται
η παράδοση του εθνικισμού και του πολέμου με τις
διεθνιστικές μας παραδόσεις, των αγώνων της Φεντερασιόν, των αγώνων του ’36, των Ιουλιανών, των
εργατικών διαδηλώσεων στη ΔΕΘ, του αντιπολεμικού κινήματος του 1999 και του 2003».
Τέλος, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος αποκάλυψε όλη
την εκστρατεία εκφοβισμού που έχει στήσει τις τελευταίες βδομάδες η κλίκα του Ψωμιάδη με προ σωπικές απειλές εναντίον του, με ψηφίσματα και
δημοσιεύματα στις εφημερίδες, με την επανεμφάνι-

Aναβολή
για τον νεοναζί
Επ’ αό ρι στον ανα βλή θη κε η δί κη
του φασίστα αστυνο μικού Γ. Αν δράσκελα που ήταν να δικαστεί την Πέμπτη 1 Μάρτη. Ο Ανδράσκελας επικεφα λής ομά δων νεο ναζί τραμπούκων
είχε επιτεθεί στο Μαρξιστικό Βιβλιο πωλείο στις 17 Ιούνη του 2000.
Η δί κη ανα βλή θη κε επει δή ο ένας
από τους υπόλοιπους δυο κατηγορούμε νους δεν εί χε κλη τευ θεί κα νο νι κά
από την αστυνομία. Είναι απαράδεκτο
εξαιτίας μιας τεχνικής λεπτομέρειας να
αναβάλλεται η δίκη ενός αστυνομικού
που έχει ήδη καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλακή για τη συνέχεια της επίθεσης στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, το
τραυματισμό μελών του ΣΕΚ στην πλα-

τεία Κυψέλης στις 30 Ιούνη του 2000.
Ο Ανδράσκελας όταν έκανε αυτές
τις επιθέσεις ήταν «ειδικός φρουρός»
της αστυνομίας. Στη δίκη του ήρθε να
καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης
ένας «συν δι κα λι στής» των ει δι κών
φρουρών που το ίδιο βράδυ στα κανάλια έβγαινε να υπερασπίσει τους πυροβολισμούς των πραιτόρων του Πολύδωρα. Συνήγορός του ήταν ο “πολύς” Κούγιας. Η ΝΔ και οι μηχανισμοί
της λειτουργούν ως θερμοκήπιο των
φα σι στών. Το κί νη μα που βρί σκε ται
στους δρόμους τώρα, θα τους σαρώσει. Και κομμάτι αυτής της νίκης θα είναι και η καταδίκη του Ανδράσκελα.

Eκδηλώσεις
στο Xαλάνδρι
Η Δημοτική Συνεργασία ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ δημιούργησε ένα χώρο, στην οδό Αβέρωφ 7Α , στο κέντρο του Χαλανδρίου, για να φιλοξενήσει πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 26 Φλεβάρη με τη διάλεξη του Ευ τύχη Μπιτσάκη με θέμα «Επιστήμες και μυστικισμός». Συνεχίστηκαν την
Δευτέρα 5 Μάρτη με την εκδήλωση «Η κλασσική, η επαναστατημένη και η
σύγχρονη Κίνα – Εντυπώσεις τεσσάρων Χαλανδραίων ταξιδιωτών». Την Παρασκευή 9/3 θα γίνει συζήτηση με αφορμή την επέτειο της 8 Μάρτη «Το μι σό του ουρανού συζητάει για τη θέση του στη γη». Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 26 Μάρτη με εκδήλωση με θέμα «Τα καινούργια
ρούχα του βασιλιά – Για το βιβλίο του πανεπιστημιακού Σ. Σακελαρόπουλου
μιλούν ο συγγραφέας και ο Μανώλης Αρκολάκης».

ση του κ. Μέρτζου που ζήτησε την παρέμβαση της
κυβέρνησης. Τόνισε όμως ότι «απέναντι στην ιστορία όλων αυτών, που είναι ιστορία συμμοριών από
το μεσοπόλεμο μέχρι και όλη τη δεκαετία του ’90, η
διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας της πόλης, η
αντιεθνικιστική μας θέση δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε πρόσκαιρη αλλά βασίζεται σε συστηματική δουλειά και δράση».
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Κώστας Τορπουζίδης, ξεσκέπασε αυτούς που οργανώνουν την
εκστρατεία και οι οποίοι ενώ επιτίθενται στην αριστερά επειδή τάχα παραποιεί την ιστορία όπως βολεύει την «παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη», είναι
οι ίδιοι που και για τη Μικρασιατική Eκστρατεία και
σήμερα συγκαλύπτουν την συνεργασία του ελληνικού καπιταλισμού με τις μεγάλες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις για να εξασφαλίσει μεγαλύτερα ανταλλάγματα στον έλεγχο της περιοχής. Αυτή ήταν η αιτία για τις σφαγές και την εκτόπιση ολόκληρων
πληθυσμών τότε. Στα ίδια εγκλήματα είναι και σήμερα συνένοχο το ελληνικό κράτος με την εμπλοκή
του στους πολέμους του Μπους σ’ όλη τη Μέση
Ανατολή.
Ο Γιάννης Κούτρας τέλος υπογράμμισε ότι αυτή
η μάχη δεν είναι μάχη απλά ενάντια στον Ψωμιάδη
αλλά σε όλη την κυβέρνηση του πολέμου, των υποκλοπών και των απαγωγών και κάλεσε τον κόσμο
να συμμετέχει στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο της
17 Μάρτη.

Κώστας Τορπουζίδης

Oλίγα ακόμη
περί σινεμά
Ε

μένα η Eργατική Aλληλεγγύη με εξέπληξε ευχάριστα. Έστειλα
ένα γράμμα με κόντρα-άποψη σε κείμενό της και το δημοσίευσε
αυτούσιο. Κάτι όχι και τόσο αυτονόητο για την αριστερά. Ακόμη και
για έντυπα του δικού μου χώρου του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρείται ως ultra
δημοκρατικός.
Χάρηκα επίσης που το κείμενό μου έτυχε και σχολιασμού από το
συναγωνιστή Γιαννουλέα. Είναι καλό να ανταλλάσσονται οι απόψεις
δημόσια. Και ας μην επιτυγχάνεται η ταυτότητά τους. Ιδιαίτερα σε ένα
τέτοιο θέμα –μια κινηματογραφική ταινία- που δεν είναι επιστημονικό.
Και πώς να επιτευχθεί αυτή η ταυτότητα όταν υπεισέρχεται το συναίσθημα: με συγκίνησε ή δεν με συγκίνησε το έργο, με άγγιξε ή δεν με
άγγιξε. Απλά πράγματα.
Εμένα ο Πάνας δεν με άγγιξε. Έλα όμως που εμείς οι μεγαλύτεροι
–κάπου διαισθάνομαι ότι και ο σ. Ράγκος και ο σ. Γιαννουλέας είναι
πολύ νεώτεροί μου- είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Και βλέπουμε και
άλλα πράγματα. Στημένα. Έχουμε πληρώσει βλέπεις το τίμημα.
Γιατί παλιά με το σινεμά έπεφτε μεγάλο καπέλωμα. Ιδίως στο χώρο της αριστεράς. Φορτώνανε οι κριτικοί με αστεράκια κάτι μαλακίες
και γράφανε αριστούργημα. Τρέχαμε εμείς, το έργο δεν μας άρεσε,
χασμουριόμασταν στα σκοτάδια αλλά όταν βγαίναμε έξω λέγαμε «εργάρα». Ντρεπόμασταν να πούμε τη γνώμη μας. Νομίζαμε ότι δεν το
καταλάβαμε. Που να πας κόντρα στους ειδικούς. Και μεγάλωναν οι
ουρές έξω από το Στούντιο και την Αλκυονίδα. Παίρναμε δηλαδή και
άλλο κόσμο στο λαιμό μας.
Μιλάω για έργα που χάθηκαν δεν ξανακούστηκαν ποτέ. Τα έχουν
ξεχάσει και αυτοί που τα παίνευαν. Αν θεσπιζόταν αδίκημα: «παραπλάνηση θεατών κινηματογράφου» πολλοί βαρύγδουποι κριτικοί της 7ης
τέχνης που κάνουνε τους σπουδαίους θα εξέτιαν τώρα ποινές Κουφοντίνα.
Γι’ αυτό ρε παιδιά… έχουμε και εμείς τα δίκια μας.
Συγνώμη για την κατάχρηση της φιλοξενίας. Ευχαριστώ και να είστε
πάντα γεροί στον αγώνα.

Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Κουκουλάς
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Γιατί πέφτουν τα Xρηματιστήρια;
Συμπτώματα κλασσικής
καπιταλιστικής φούσκας

Η

Ιστορία άλλοτε επανα λαμ βάνε ται ως
φάρσα κι άλλοτε ως τραγωδία. Σχεδόν
2 τρισεκατομμύρια δολάρια εξαϋλώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στις διεθνείς χρηματιστη ριακές αγορές, σκορ πώ ντας τον τρόμο
για επιπτώσεις «ντόμινο» στο παγκόσμιο χρημα τοοι κονομι κό σύ στη μα και την οι κονο μία,
όπως συνέβη μετά το κραχ του 2000.
Στη Σοφοκλέους έκλεισαν πολλά στόματα
που μιλούσαν για το «νέο πάρτι» που ηγείται η
κυβέρνηση Καραμανλή με τις ιδιωτικοποιήσεις
και τις συγχωνεύσεις στις τράπεζες και στις τηλεπικοινωνίες σε εξέλιξη.
Μέσα σε 4 ημέρες χάθηκαν σχεδόν 20 δισ.
ευρώ (10% του ΑΕΠ). Ποσό 20πλάσιο από τις
δαπάνες του προϋπολογισμού για τα Δημόσια
Πανεπιστήμια, που με το ζόρι αγγίζουν το 1
δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ).
Τα περισσότερα ΜΜΕ πρόβαλαν ως βασικό
λόγο της ελεύθερης πτώσης τον «κίτρινο πυρετό» που προκάλεσε το κραχ του χρηματιστηρίου στην Κίνα το οποίο έχασε 10% μέσα σε μια
ημέρα (περίπου 110 δισ. δολ.). Το ίδιο έκανε
και η κυβέρνηση, που αρκέστηκε να μιλήσει για
«εξωγενείς παράγοντες».
Αυτή, όμως, είναι λιγότερο από τη μισή
αλήθεια. Η διεθνής κερδοσκοπία αντιμετωπίζει μια σειρά αστάθμητους παράγοντες που
οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα,
με πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς στην «Οικονομία της Φούσκας».
Ακριβώς επειδή οι σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις βρίσκουν πιο γρήγορο και επικερδές
το «παιχνίδι» στις αγορές, προτιμούν να επιλέγουν αυτή τη στρατηγική ανάπτυξης από το να
πε ρι μέ νουν τις πα ρα γω γι κές επεν δύ σεις να
αποδώσουν λεφτά σε 5 ή 10 χρόνια.
Οι καπιταλιστές δεν είναι φιλάνθρωποι. Την
τελευταία 20ετία οι ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων ανά μονάδα εργασίας έχουν αυξηθεί
με πολλαπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με την
ανάπτυξη των κερδών.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών
ξο δεύ ουν πα κτω λό χρη μά των για εξα γο ρές
επι χει ρή σε ων (με πε ρι κο πές απα σχό λη σης)

ανά τον κόσμο, πιεσμένοι από τον ανταγωνισμό
με τους αντιπάλους τους για όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και κερδών.
Οι εξαγορές όμως δεν παράγουν αξία, αποκρυσταλλώνουν αξία. Οπότε καθώς η σχέση
επενδύσεων/κερδών υποχωρεί, το σύστημα ως
σύνολο μπορεί να εμφανίζει αύξηση του παραγόμενου προϊόντος (δείχνοντας ότι δεν υπάρχει ύφεση), αλλά «η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους», όπως έγραφε ο Μαρξ, τους
οδηγεί σε καταστάσεις κρίσης.

Γράφει ο Kώστας Σαρρής
Κρίσεις που επιταχύνονται δραματικά από
τον τεράστιο όγκο της ρευστότητας και τις επικίνδυνες τακτικές που χρησιμοποιούνται στις
χρηματοοικονομικές αγορές (π.χ. παράγωγα
και δανεισμός).
Αυτή η στρατηγική έχει δημιουργήσει μια τεράστια κερδοσκοπική βιομηχανία διαχείρισης
«επιθετικών κεφαλαίων», που είναι παγκόσμια
και δεν ελέγχονται από καμιά ρυθμιστική αρχή.
Τα λεγόμενα «hedge funds», χρησιμοποιούν μια
σειρά τακτικές για γρήγορες και υψηλές αποδόσεις (με ζεστό ή δανεικό χρήμα) που ενέχουν
όμως τεράστιο ρίσκο για μεγάλες ζημιές.

Aποδόσεις
Ακριβώς αυτό βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το
τελευ ταίο διά στη μα. Την τακτική που ακού ει
στο όνομα carry trade: Δανεισμός, δηλαδή, σε
νομίσματα με χαμηλά φθηνά επιτόκια, όπως το
γεν και το ελβετικό φράγκο, για τοποθετήσεις
σε αξίες με υψηλότερες αποδόσεις.
Αυτό έχει επιτρέψει τη τελευταία 3ετία
(ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο) στους απανταχού κερδοσκόπους να δανείζονται μεγάλα ποσά (π.χ. με επιτόκιο 0,5% στην Ιαπωνία) προκειμένου να επενδύσουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη (π.χ. σε ομόλογα Νέας Ζηλανδίας με επιτόκια 7%, ή στα
χρηματιστήρια των αναδυόμενων).
Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα
δυσμενές γεγονός μπορεί να γυρίσει αυτή
την τακτική «τούμπα», οδηγώντας σε κινή σεις που υπο νο μεύ ουν τις προ η γού με νες
υποθέσεις. Κι όταν όλοι σπεύδουν να κάνουν

το ίδιο τότε η κατάσταση θυμίζει την κρίση
του 1998, που οδήγησε στην κατάρρευση
του hedge funds LTCM το οποίο βρέθηκε με
μια “μαύρη τρύπα” 4,6 δισ. δολ. παρασύρο ντας μαζί του δεκάδες μεγάλες τράπεζες και
βιομηχανίες αναγκάζοντας τον Άλαν Γκρίνσπαν να παρέμβει για να το σώσει.
Το ίδιο κάνουν τώρα τα carry trades. Σπεύ δουν όλοι μαζί να «κλείσουν θέσεις» στα στοιχήματα που έχουν βάλει στις προθεσμιακές
αγορές συναλλάγματος, γύρω από την υπόθεση ότι το γεν θα παραμείνει αποδυναμωμένο
προκειμένου να δανείζονται φθηνά.
Αυ τό, όμως, αυ τό μα τα τρο φο δο τεί έναν
φαύλο κύκλο που μπορεί να παρασύρει, βίαια,
υψηλότερα το γεν (ήδη σε τρεις ημέρες έφτασε σε υψηλά τριμήνου). Χωρίς να μπορούν πλέον τα hedge fund να καλύψουν τις ζημιές από
τα δανεικά ανοίγματα που έχουν κάνει.
«Ουσιαστικά, το γεν έχει μετατραπεί σε ΑΤΜ
του παγκόσμιου πιστωτικού συστήματος», λένε
οι Financial Times: Αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια “τετραγωνισμού του κύκλου” προκά λεσε το ντόμινο της κρίσης του 1998.
Τότε μια σειρά hedge funds άρχισαν μανιωδώς να ξετυλίγουν βίαια το «κουβάρι»
που τύλιγαν παγκοσμίως γύρω από την τακτική του carry trade. Αγοράζοντας μαζικά
γεν για να “κλείσουν” τις θέσεις τους, οδήγησαν το ιαπωνικό νόμισμα σε άνοδο 20%
μέσα σε τρεις μόλις ημέρες.
Το ρίσκο δεν είναι αφηρημένο, μοιάζει
με ωρολογιακή βόμβα που μπορεί να φέρει
προ των πυλών το ενδεχόμενο “συστημικού κινδύνου”.
Σί γου ρα κα νείς δεν ξέ ρει εάν θα επι βε βαιωθεί το σενάριο της «Αποκάλυψης». Αλλά, η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα
από τα παιχνίδια των hedge funds, ανοίγει τα
περιθώρια να μετατραπεί σε πολιτική κρίση
για τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν τις καταστροφικές πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού.
Κι αυτό έχει σημασία για όλους που παλεύουμε σήμερα σε κάθε σχολή ή σχολείο, σε κάθε χώρο δουλειάς ή στις γειτονιές για να μην
πληρώνουμε το… μάρμαρο.

Το «σύνδρομο» της Κίνας

Η

τεράστια ανάπτυξη της Κίνας δεν ξεφεύ γει
από τα συμπτώματα μιας κλασσικής καπιταλιστι κής φού σκας. Και στο χρη μα τιστή ριο η
φού σκα ήταν θέ μα χρόνου να σκάσει. Η αξία του
χρηματιστηρίου Σενζέν είχε φτάσει το 1 τρισ. δολ.,
κατακτώντας την τρίτη θέση στην Ασία (πίσω από την
Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ).
Μέσα σε ένα χρόνο είχε ανέβει 114% και αρκετοί
το σύγκριναν με τη φούσκα του Nasdaq της “νέας οικονομίας» που έσκασε το 2000, βυθίζοντας σε κρίση
ολόκληρο το σύστημα με εκατοντάδες χιλιάδες απο λύσεις θυσία στο «βωμό» της… ανάκαμψης. Η Κίνα,
τώρα, παίζει ως ένα βαθμό τον ίδιο ρόλο. Αποτελεί το
εξαγωγικό εργοστάσιο των πολυεθνικών. Μαζί με άλλες μικρότερες αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής (π.χ. Βιετνάμ, Μαλαισία κα).
Αλλά και εκεί τα κέρδη των πολυεθνικών δεν είναι
εξασφαλισμένα. Στην Κίνα, η απασχόληση την τελευταία 10ετία αυξήθηκε μόλις 1%, ενώ οι επενδύσεις
τρέχουν με 60%. Κάπου πρέπει να τα πουλήσουν όλα
αυτά, αλλά καθώς λόγω ανταγωνισμού πέφτουν οι τιμές αυτό τροφοδοτεί εν δυνάμει πτωτική τάση στα
κέρδη.
Αυτό το εργοστασιακό μπλοκ (με φθηνό δυναμικό)
τροφοδοτεί την κατανάλωση σε Ανατολή και Δύση,
χά ρη στη τε ρά στια ρευ στό τη τα που κα τευ θύ νε ται
προς τα ‘κει, «φουσκώνοντας» τις μετοχές. Αυτή η
αλληλεξάρτηση είναι που φέρνει πλέον αρκετούς να
λένε: «Φτερνίζεται η Κίνα, κρυολογεί ο πλανήτης».
Όταν πριν μερικά χρόνια αυτό ίσχυε για τις ΗΠΑ και
τη Wall Street. Στην πράξη, όμως, ισχύουν και τα δυο.
Λίγες ώρες πριν το κινέζικο κραχ, ο πρώην αμερικανός «αρχιτραπεζίτης», Άλαν Γκρίνσπαν, έβγαζε λόγο σε δορυφορική σύνδεση με Χονγκ Κονγκ μιλώντας
για «ενδεχόμενο ύφεσης» στις ΗΠΑ στα τέλη του
2007 ή στις αρχές του 2008.
Ο «χρησμός» του σήμανε για τα αφεντικά που τον
ακούνε με θρησκευτική ευλάβεια ότι το φάντασμα
της οικονομικής κρίσης δεν είναι τόσο μακρινό όσο
νόμιζαν.
Πολύ περισσότερο σε μια φάση που τα «γεράκια»
του Μπους προετοιμάζουν το έδαφος (με απειλές κατά του Ιράν) για νέα πολεμική εξόρμηση, βλέποντας
την ήττα στο Ιράκ. Γεγονός που έχει φέρει ξανά το
πετρέλαιο πάνω από τα 61 δολ. το βαρέλι, βάζοντας
αυτογκόλ σε όποιες προσπάθειες «ομαλοποίησης».

Oχι στα Xρυσωρυχεία θανάτου
Σ

το συμβολικό κλείσιμο τις Εγνατίας οδού για
μία περίπου ώρα στο κόμβο της Αύρας την
Κυριακή 4 Μαρτίου 11.00 το πρωί, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου από τους γύρο οικισμούς, της
Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής λέγοντας
ένα βροντερό ΟΧΙ στα χρυσωρυχεία. Την εκδήλωση οργάνωνε η διανομαρχιακή επιτροπή Ροδόπης
Έβρου κατά της εξόρυξης χρυσού.
Μερικά από τα συνθήματα που ήταν γραμμέ να στα πανό ήταν. ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ. ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ. Όχι στο θά νατο. Όχι στο κυάνιο. Η νεολαία Αύρας δεν θέλει να πεθάνει για το χρυσό. Χρυσοθήρες κάτω
τα χέρια από τη Θράκη, ενώ οι μοναδικές πικέ τες τις Eργατικής Aλληλεγγύης και της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο στόλιζαν την διαδή λωση. Μόλις έκαναν την εμφάνιση τους τα πλακάτ, εξαφανιστήκαν σε μερικά δευτερόλεπτα. Οι
πι κέ τες που συ γκέ ντρω σαν τα πε ρισ σό τε ρα
βλέμματα ήταν με το στοπ του Καραμανλή και
το στοπ της βόμβας. Στους χαιρετισμούς πήρα με το λόγο ως πρωτοβουλία Γένοβα και διαβάσαμε και μοιράσαμε στον κόσμο την προκήρυξη
που είχαμε ετοιμάσει οι σύντροφοι του Σ.Ε.Κ..

Επίσης να αναφέρω ότι τα συνθήματα του πανό
της πρωτοβουλίας Γένοβα ήταν ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ.
Η συζήτηση με τον κόσμο μας γέμιζε με αυτοπε ποί θη ση, για τί δι έ κρι νες από τα λε γό με να
τους πως δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν
κανέναν να κάνει μια τέτοιου είδους καταστροφική παρέμβαση στον επίγειο παράδεισό τους.
Το πούλημα της Eργατικής Aλληλεγγύης ήταν
άλλο ένα χαρακτηριστικό που μας γέμιζε με ενθουσιασμό. Ήταν το πρώτο μάς ρεκόρ, το πούλημα 20 εφημερίδων και τριών περιοδικών μέσα
σε μισή ώρα. Το μήνυμα και η απάντησή των κατοίκων της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της
Θράκης γενικότερα είναι ξεκάθαρο. Δεν θα επιτρέψουμε στους κερδοσκόπους και τους λεηλατές να μετατρέψουν τον επίγειο παράδεισο μας
σε κόλαση βρομίζοντας το τόπο μας με κυάνιο
και πετρέλαια.
Ενδεικτικό της αγωνιστικότητας του κλίματος
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι η ενημέρωση που έγινε στην αίθουσα προκάτ του παιδαγωγικού τμήματος. Ήταν μια εκδήλωση - ενημέ-

ρωση του διδακτικού προσωπικού με κεντρικό
μιλητή τον Γιάννη Μαΐστρο. Οι σύντροφοι μας
ήταν εκεί και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
πή ραν το λό γο και το πο θε τή θη καν, λέ γο ντας
στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό ότι
ο νόμος πλαίσιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση του πολέμου, της ζαρτινιέρας, των υποκλοπών, και των απαγωγών είναι υπόθεση όλης της
κοινωνίας. Προτείναμε πώς επιτέλους και στην
πόλη μας πρέπει να δημιουργηθεί μία επιτροπή
ενάντια στο νόμο πλαίσιο και να ανοίξει το θέμα
αυτό βαθιά και πλατιά στην τοπική κοινωνία και
στην Θράκη γενικότερα. Για τις απόψεις και τις
ιδέες μας καταχειροκροτηθήκαμε από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των τμημάτων.
Η Eργατική Aλληλεγγύη και το περιοδικό, ο Σοσιαλισμός από τα κάτω ήταν εκεί και εξαφανίστηκαν από τα χέρια μας μέσα σε δύο λεπτά. Δυστυχώς είχαμε μόνο 6 εφημερίδες και 7 περιοδικά,
και λέω δυστυχώς γιατί υπήρχε κόσμος που ήθελε την εφημερίδα και το περιοδικό και δεν είχαμε
να τους δώσουμε.

Μηλιαζήμ Τζεμαλή
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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 καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. 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 εργατική 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 καθεστώτα 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 πολεμοκαπηλεία 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
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3
Πολιτιστικό Κέντρο Πολύχνις
7μμ (Σύσκεψη)
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 γραφεία ΕΛΜΕ
(Συγκρότημα Γκράβας) 6μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
Σύλλογος Δασκάλων «Αριστοτέλης», Γ’ΕΛΜΕ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Δημαρχείο 7μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3
Πολιτιστικό Κέντρο
ΟΝΑ 6μμ
(Δημοφώντος 164)
Πώς παλεύουμε για την
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια:
Κατερίνα Θωίδου

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
κεντρική πλατεία 7μμ
Καλούν: Σύλλογος Δασκάλων
Π.Ε «Λινός», Γ’ΕΛΜΕ Δυτ.Αττικής, Σύλλογος Γονέων &

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθουσα Α4.1 2μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσούρης
Συνδιοργανώνετε με το Αντί της Σιώπης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3
Ξενοδοχείο Διάνα 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ
Συμμετέχουν: «Κόντρα στο

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13/3 κεντρ. πλατεία 7μμ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Προκάτ 5.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθουσα 4Α 5μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΤΗ 13/3 1μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Aμφιθέατρο 3 1μμ
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Πνευμ.Κέντ. 7μμ

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ

Aνοιχτές συζητήσεις - Kάλεσμα
To Mπλοκ των Kαταλήψεων και οι φοιτητικές εκλογές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθριο 1μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Παλ. Δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Δανιήλ, πρόεδρος ΕΛΜΕ
Αφροδίτη Κουκουτσάκη,
καθηγ. Παντείου
Πέτρος Κωνσταντίνου

Κηδεμόνων Ιλίου,
τοπικές πρωτοβουλίες Ιλίου
και Πετρούπολης

Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ στις σχολές

Πρωτοβουλία

ΓΕΝΟΒΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Καιρό», Ελλην. Κοιν. Φόρουμ,
«Εκτός των τειχών», Αντιπολεμική
Διεθνιστική Κίνηση, Σύλλογος
Δασκάλων Π.Ε Αμαρουσίου
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ 13/3 2ο Γυμνάσιο (Νεαπόλεως) 8μμ Συμμετέχουν: «Μαζί
για την Αγ.Παρασκευή», «Συνεργασία Πολιτών»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 13/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Πάντειος(Αμφιθέατρο 2) 6μμ
Oμιλητές: Νώντας Κούκος,
Πρόεδρος ΠΟΣ
Nίκος Λούντος, Συμμαχία
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7.30μμ

www.stop-the-war.gr

Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Πολιτιστικό Κέντρο
(Νεωρίων & Φίλωνος) 8μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7.30μμ

Στις σχολές..
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Αίθριο 3μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα
και η 17 Μάρτη
ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 κτίριο Τοπογράφων 12μες
Το αντιπολεμικό κίνημα
και η 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

Aντιπολεμική Bδομάδα

στις σχολές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
- ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3
Κέντρο Νέων 6μμ
Ούτε Νόμος - Πλαίσιο,
ούτε φρεγάτες. Το φοιτητικό
κίνημα ενάντια στον πόλεμο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
- ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3
Προβολή: «full metal jacket»
- TPITH 13/3
Oμιλητής: Jimmy Massey
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
12μες Πικετοφορία στους
χώρους του πανεπιστημίου
- ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Δημαρχείο 6μμ
Πικετοφορία στην πόλη

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΤΟΥΜΠΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 καφέ Τροκαντερό
(Μ.Μπότσαρη & Αν.Θράκης) 6μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 Πολιτ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 Αίθ.Δημοτ. Συμβουλίου 6.30μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αργυρώ Κοτσαμπασάκη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Coffee Time 8.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Everest 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ nuovo 7μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ dream 7μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Μινώταυρος 9μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Εδεσμα 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ανθή Αθανασούλα
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ info 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3 καφέ Γρηγόρης 5μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αιμιλία Γεροκούδη
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
- κολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
- κολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ (Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
Αντονιο Γκράμσι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ Αντόνιο Γκράμσι
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ Αντόνιο Γκράμσι
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 6μμ Αντόνιο Γκράμσι

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 2.30μμ
Ο Μάης του 68
Ομιλήτρια: Δέσποινα Κούρκουλου
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 2.30μμ
Το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

MAPΞIΣTIKO BIBΛIOΠΩΛEIO

Aντιπολεμικά
Happening
ΠΕΜΠΤΗ 8/3
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7.30μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ 6.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαική Καλλιδρομίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας
11πμΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11πμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες
IΛION Σκλαβενίτης 12μες
AIΓAΛEΩ πλ. Eσταυρωμένου 12μες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ
ΤΡΙΤΗ 13/3
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
Στα σχολεία..
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 6.45μμ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6.45μμ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.45πμ
3ο & 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.45πμ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ
13ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3
ΤΕΕ (Μυλέρου) 1.30μμ / ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
7.45πμ / 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ 7.45πμ / 2ο
ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7.45πμ / ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 7.45πμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 7.45πμ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7.45πμ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7.45πμ
ΤΡΙΤΗ 13/3
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.45πμ
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 κεντρ.Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ

Φειδίου 14-16
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Aρκούν τα “τσιμπήματα
της μέλισσας”;
Ο

συγγραφέας Τζον Χόλογουεη
ήταν ομι λη τής στο Πά ντειο
Πανεπιστή μιο την Πέμπτη 1η
Mάρτη, κα λε σμέ νος του πε ριοδικού
Αλά να. Το θέμα της συζή τησης εί χε
οριστεί ως “Μπορούμε να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό με ένα εκατομ μύριο τσιμπή μα τα μέ λισσας;”. Ο Χόλογουεη είναι καθηγητής στο Μεξικό και
ένας από τους πιο βασικούς εκπροσώπους του ρεύματος της Αυτονομίας.
Το τελευταίο βιβλίο του “Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να πάρουμε την
εξου σία” εί ναι η πιο ολοκλη ρω μέ νη
πα ρουσία ση των απόψεων της Αυτονομίας για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε έναν άλλο δια φορετικό κόσμο.
Ο Χόλογουεη έκανε μια συγκινητική
ομιλία. Τόνισε τη σημασία του να λες
“Οχι”. Οχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
όχι στον πόλεμο, όχι στην εκμετάλλευση. Στο κέντρο της τοποθέτησής του
βρισκόταν το δίκαιο της επανάστασης,
ότι έχου με δί κιο να αντι στε κό μα στε
στα πάντα. Είμαστε πολλοί, έχουμε δίκιο και οι άλλοι... “ξέρετε αυτοί οι άλλοι”, έλεγε με χαρακτηριστικό υποτιμητικό ύφος, αναφερόμενος στην άρχουσα τάξη, είναι λίγοι και αδύναμοι.
Η αισιοδοξία του Χόλογουεη είναι
καλό αντίδοτο απέναντι στην ηττοπάθεια της πα ρα δο σια κής Αρι στε ράς.
Ομως στη συζήτηση έγινε φανερό ότι
η στρατηγική του Χόλογουεη δεν δίνει
λύση στα κεντρικά ζητήματα του κινήματος.
Το ζήτημα της στρατηγικής είναι ση μαντικό γιατί έχει να κάνει με το πώς
θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε
σε ένα διαφορετικό κόσμο. Ο Χόλογουεη κάνει κριτική στις απόψεις ότι
αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μέσα
από το κράτος. Το να πάρεις την κυβέρνηση, υποστηρίζει, δεν σημαίνει τίποτα. Το κράτος είναι ένας βίαιος και
αυταρχικός μηχανισμός και δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντίθετα, όποιος κυβερνάει, παρόλες τις προθέσεις του είναι αναγκασμένος να διατηρεί αυτά τα
άσχημα χαρακτηριστικά του κράτους.
Ομως η αντιπρόταση του Χόλογουεη εί ναι να αγνο ή σου με το κρά τος.
“Εμείς λέμε πάντα Οχι. Είπαμε Οχι με
την εξέγερση του Πολυτεχνείου το ‘73.
Είπαμε Οχι και στον Καραμανλή και
τον Παπανδρέου στη Μεταπολίτευση.
Είπαμε Οχι με την εξέγερση στην Αρ γε ντι νή το 2001, λέ με Οχι και στον
πρό ε δρο Κίρτσνερ σή με ρα. Εί πα με
Οχι με την εξέγερση στην Κοτσαμπά μπα της Βολιβίας, λέμε Οχι και στον
Μοράλες”, είπε χαρακτηριστικά.
Ηταν όμως ειρωνικό ότι η συζήτηση
στο Πάντειο, γινόταν λίγες ώρες μόνο
αφού η αστυνομία του Πολύδωρα είχε
εξαπολύσει επίθεση με δακρυγόνα και
ένας ειδικός φρουρός είχε φτάσει να
πυροβολήσει στο τεράστιο πανεκπαιδευ τι κό συλ λα λη τή ριο. Πώς άρα γε
μπορείς να αγνοήσεις το κράτος όταν

για το ποιοι μπορούν να τα καταφέρουν, ποιο είναι το “υποκείμενο” της
επανάστασης. Αφού όλα είναι προσωπι κές επι λο γές “φυ γής”, η ερ γα τι κή
τάξη και όλοι οι καταπιεσμένοι έχουν
τις ίδιες δυνατότητες.

Eργατική Tάξη
Τα Οχι μας, όμως δεν έχουν αποτελε σματικότη τα απο μόνα τους, όταν
δεν μπορούν να οργανω θούν σε μια
πραγματική δύναμη που να σταματάει
το σύστημα. Η ερ γατική τά ξη επει δή
είναι συλλογική και πάνω της στηρίζεται ολό κλη ρο το σύ στη μα του κέρ δους, μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια
δύναμη, ενώ άλλα κομμάτια των καταπιε σμέ νων δεν μπορούν. Ο πόλε μος
για παράδειγμα δεν σταματάει επειδή
το θέ λου με, αλλά με απερ γί ες που
μπορούν να σταματή σουν το στρα τό
και να ρίξουν κυβερνήσεις.

σου επιτίθεται;
Η απάντηση που δίνει ο Χόλογουεη
είναι μεταφυσική. Υποστηρίζει πως το
κάθε μας Οχι, η κάθε μας δράση ενάντια στο σύστημα, δημιουργεί μια ρωγ μή μέσα στον καπιταλισμό. Αυτές οι
ρωγ μές μπο ρούν να δη μιουρ γουν
“Ελεύθερες ζώνες”, δηλαδή χώρους,
κοινότητες, συλλογικότητες που βγαί νουν έξω από τον έλεγχο του συστήματος. Αυτά είναι πραγματικά χτυπήματα
στον καπιταλισμό, “εδώ και τώρα και
όχι κάποια στιγμή στο μέλλον όταν θα
γίνει η επανάσταση”, που λειτουργούν
σαν “τσιμπήματα μελισσών”. Οσο πιο
πολλά είναι τα τσιμπήματα των μελισσών, τόσο περισσότερο θα αδυνατίζει
το σύστημα. “Ο καπιταλισμός δεν θα
πεθάνει από μαχαιριά στην καρδιά, αλλά από πολλά και ξεχωριστά τσιμπήμα τα”. Αυτές οι ρωγμές σύμφωνα με τον
Χόλογουεη μπορεί να είναι από ένα μεγάλο κίνημα μέχρι ένα καφέ που χρησιμοποιεί προϊόντα από δίκαιο εμπόριο.

Mεξικό
Η αλή θεια είναι ότι στον καπι τα λισμό δεν μπορούν να υπάρξουν “ελεύθερες ζώ νες”. Το ίδιο το αγαπη μένο
παράδειγμα του Χόλογουεη, οι Ζαπατίστας, είναι χαρακτηριστικό. Η εξέγερση των ιθαγενών στην επαρχία Τσιάπας του Μεξι κό μπορεί να έχει ανα γκάσει τον μεξικάνικο στρατό να μην
κάνει επιθέσεις όποτε θέλει. Ομως οι
ιθαγενείς δεν είναι ελεύθεροι, παραμένουν πολιορκημένοι από μια στρατιωτική δύναμη που μπορεί να τους συντρίψει. Ακόμα και αυτές τους τις κατακτήσεις, τις οφείλουν σε μεγά λο βαθ μό
στην ερ γα τι κή τάξη του Με ξι κού. Το

με ξι κά νι κο κρά τος δεν επι τί θε ται
στους Ζαπατίστας μόνο όσο φοβάται
την αντίδραση που θα προκληθεί στην
υπόλοιπη χώρα. Και το σημαντικότερο
είναι ότι όση “Αυτονομία” και να έχει η
επαρ χία Τσιά πας, σε κα νέ να βαθ μό
αυτό δε λύνει το βασικότερο πρόβλημα των ιθαγενών που είναι η φτώχεια.
Το “Οχι” των Ζαπατίστας, όσο παραμένει πανί σχυ ρο το με ξι κά νι κο κρά τος
δεν μπορεί να δώσει καμιά απάντηση.
Θα ήταν υποκρισία να πει κανείς ότι
μπορούν να “αγνοήσουν” το κράτος.
Το άλ λο πα ρά δειγ μα “ελεύ θε ρης
ζώνης”, σύμφωνα με τον Χόλογουεη
είναι τα εργοστάσια της Αργεντινής
που πέρασαν στον έλεγχο των εργατών στη διάρκεια της εξέγερσης του
2001, κάποια από τα οποία παραμένουν σε κατάληψη σήμερα. Δυστυχώς
και αυτή η εμπειρία δείχνει τα όρια της
“ελεύθερης ζώνης”.
Αντίθετα με τη φεουδαρχία, όπου
μπορούσε να αναπτύσσεται η νέα καπιταλιστική οικονομία παράλληλα με
το παλιό σύστημα, σήμερα δεν μπορού με να έχου με “λί γο σο σια λι σμό”
πλάι στον καπιταλισμό. Μερικές δεκά δες κατειλημμένα μικρά εργοστάσια
μέσα σε μια τεράστια καπιταλιστική οικονομία όπως της Αργεντινής δεν είναι
“σο σια λι σμός”. Οι κα τα λή ψεις εί ναι
ένα σημαντικό όπλο των εργατών καθώς παλεύουν ενάντια στο σύστημα,
αλλά η ίδια η κατάληψη δε σημαίνει ότι
αλλάζει αυτόματα η ζωή των καταλη ψιών.
Ο Χό λο γου εη προ σπα θώ ντας να
απαντήσει στην Αριστερά που κυνηγάει την κυβέρνηση, καταλήγει να αγνοεί
συνολικά το ζήτημα της στρατηγικής.

Εί ναι σαν να λέ ει ότι από τη στιγ μή
που θέ λου με να αλ λά ξει ο κό σμος,
έχει κιόλας αλλάξει. Τα πράγματα είναι
πολύ πιο σύνθετα από ένα σκέτο “θέλω”, γιατί η πραγματικότητα στον καπιταλισμό είναι αντιφατική. Αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και έτσι να αναπαράγουμε το σύστημα όχι γιατί θέλουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να κά νου με αλ λιώς. Εί μα στε ταυ τό χρο να
κομμάτι του συστήματος, την ίδια ώρα
που παλεύουμε ενάντια στο σύστημα.
Για τον Χόλογουεη, η μόνη πραγματική αντίσταση είναι η “φυγή”. Η δου λεύ εις για το αφε ντι κό, άρα εί σαι
εντός του συστήματος, ή παρατάς τη
δουλειά και άρα είσαι ενάντια στο σύστημα. Τόνισε, εξάλλου με ειλικρίνεια
στην αρχή της ομιλίας του ότι σε φιλο σοφικό επίπεδο δεν θεωρεί χρήσιμη τη
διαλεκτική του Χέγκελ, τον τρόπο σκέψης δηλαδή που αναδεικνύει τις αντιφάσεις. Πρότεινε μια “αρνητική διαλεκτική” που μοιάζει με λογική “άσπρομαύρο”.
Η προσωπική στάση ζωής είναι σημαντική, αλλά από μόνη της η “φυγή”
δεν είναι αντίσταση. Οι ερημίτες δεν
πα λεύ ουν ενά ντια στο σύ στη μα. Η
προσωπική στάση γίνεται αντίσταση
όταν εντάσσεται σε μια συλλογική και
οργανωμένη προσπάθεια για την ανατροπή του συστήματος. Μέσα στους
τέσσερις τοίχους ενός “εναλλακτικού
καφέ” μπορεί να μην βλέπει κανείς τον
καπιταλισμό, αλλά αυτό δε σημαίνει
ότι η βία, η εκμετάλλευση και η καταπίεση σταματάνε να υπάρχουν.
Εχοντας βάλει στην άκρη τη στρατηγική για την ανατροπή του συστήματος, ο Χό λο γου εη δεν εν δια φέ ρε ται

Οταν αυτή η δράση ενάντια στο σύστημα αναπτύσσεται, αναγκαστικά βρίσκει μπροστά της τον κρατικό μηχανι σμό. Βρίσκεις όχι μόνο το στρατό και
την αστυνομία, αλλά και τα δικαστήρια, τους ιδεολογικούς μηχανισμούς
και τα ΜΜΕ. Για να αντιμετωπίσεις αυ τή την οργανωμένη βία, χρειάζεται ορ γάνωση, συντονισμό και συγκεκριμένη
ανάλυση. Ο ισχυρισμός του Χόλογουεη ότι “πρέπει να πολεμήσουμε τον καπι τα λι σμό, με μέ σα που δεν θα του
μοιάζουν” σκοντάφτει στο εμπόδιο ότι
στη βία του κρά τους χρειά ζε ται να
απαντήσεις με κάποιας μορφής βία,
στο συγκεντρωτισμό του κράτους πρέπει να αντιπαρατεθείς με κάποιας μορ φής συγκεντρωτισμό. Σε μια απεργία
χρειάζεται για παράδειγμα να απομονώσεις τους απεργοσπάστες. Οι ίδιοι
οι Ζαπατίστας είναι αναγκασμένοι να
έχουν στρατό και ιεραρχία.
Ο Χόλογουεη χωρίζει την αριστερά
σε δύο ρεύματα. Το ένα που ελπίζει
στην αλλαγή μέσω του κράτους και το
άλλο, το Αυτόνομο, που ελπίζει στην
αλλαγή “πέρα” από το κράτος. Στην
πραγ μα τι κό τη τα, τα ρεύ μα τα εί ναι
τρία. Η παράδοση του επαναστατικού
μαρξισμού δεν προτεινει την “κατάληψη” του κράτους αλλά την ανατροπή
του. Το καπιταλιστικό κράτος, όντως
δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί και γι’
αυτό αν θέλουμε να νικήσουμε χρειάζεται να συγκρουστούμε με τους μηχανισμούς του.
Αν δεν το κάνουμε, οι μηχανισμοί
αυτοί θα στραφούν εναντίον μας και
είναι ικανοί να καταστρέψουν όχι μόνο
όσες “ελεύθερες ζώνες” έχουμε φτιάξει αλλά και να πάρουν πίσω όλες μας
τις κατακτήσεις. Η Λατινική Αμερική είναι γεμάτη από τέτοιες εμπειρίες με
χούντες που τσάκισαν τεράστια κινήματα. Η αισιοδοξία του αντικαπιταλιστικού κινήματος δεν πρέπει να μας
κάνει να τις ξεχνάμε.

Nίκος Λούντος
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Eκδήλωση
των “Eλλήνων
Σοσιαλιστών”

Η

συζήτηση του ρεύμα τος «Έλληνες
Σοσιαλιστές» ενόψει των διαδικασιών για το προγραμματικό συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ καθορίστηκε από τις εξελίξεις
στο μέτωπο τη παιδείας με την νίκη κατά
της αναθεώρησης του άρθρου 16 αλλά και
την διαγραφή Κουλούρη μετά τις δηλώσεις
κα τά Πά γκα λου. Aυτό φάνηκε στην εκδήλωση την προηγούμενη Δευτέρα στο Γκάζι.
Ο Παντελής Οικονόμου στην εισήγηση του
πρότεινε ριζική στροφή του ΠΑΣΟΚ κατά του
νεοφιλελευθερισμού και των ιδιωτικοποιήσεων
ενώ ο Μ.Γιομπαζολιάς κατέγραψε ως νίκες του
ρεύματος την εκλογή συμβούλων στις δημοτικές εκλογές και πρότεινε μια τακτική στήριξης
υποψηφίων τόσο για τις εκλογές στην Ν.ΠΑΣΟΚ
όσο και στις επερχόμενες βουλευτικές.
Η συζήτηση λειτούργησε «ως πολιτικό καφενείο» σύμφωνα με την έκφραση του Π.Οικονόμου και δόθηκε η ευκαιρία για συνδικαλιστές και
στελέχη του ρεύματος να παρέμβουν. Πρακτικά, κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να επηρεάσουν τις προγραμματικές θέσεις όπως τις εισηγείται η Αννα Διαμαντοπούλου και δημοσιοποιήθηκαν λίγες μέρες με τά χωρίς καμιά διαβούλευση με την βάση.
Ο Α.Συγγελάκης έκφρασε τον κόσμο που
έδωσε νικηφόρα την μάχη για το άρθρο 16 όταν
έβαλε ότι «μαζί με το φοιτητικό κίνημα σταματή σαμε την αναθεώρηση και κερδίσαμε την μάχη
μέσα στο ΠΑΣΟΚ». Όμως τα όρια ήταν εμφανή
σε αυτή την τακτική όταν έβαλε ότι «δεν θα συνεχίσει πλέον η Πρωτοβουλία μελών του ΠΑΣΟΚ
για το άρθρο 16 την δράση της» την ίδια ώρα
που το φοιτητικό κίνημα και η ΠΟΣΔΕΠ συνέχι ζαν τις κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο-πλαίσιο καρμανιόλα για την δημόσια παιδεία της
Γιαννάκου και τον αυταρχικό κατήφορο κατά
του ασύλου από τον Πολύδωρα.

Φωτιές
Η συζήτηση άναψε όταν ένας συνδικαλιστής
είπε ότι κανένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος
δεν έχει λόγο να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και άλλοι
παρόντες υποστήριξαν ότι απέτυχε ιστορικά η
προσπάθεια να χτιστεί αριστερή τάση μέσα στο
ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να το φέρει σε σύγκρουση με τις λογικές της αγοράς και του
ιμπεριαλισμού. Οι επιμένοντες στην παραμονή
στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο εκδότης του Monthly Review, υποστήριξαν ότι «όλες οι τάσεις της αριστεράς ηττήθηκαν το 1989» και ότι ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχουν εναλλακτική λύση.
Εκ μέρους του ΣΕΚ χαιρέτισα την εκδήλωση
και πρότεινα την συνέχιση της στήριξης των
αγώνων της δημόσιας παιδείας και του αντιπολεμικού κινήματος ενόψει του συλλαλητηρίου
στις 17 Μάρτη. Υποστήριξα ότι το νέο κίνημα
κατά της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης και
του πολέμου είναι ένας νέος παράγοντας για
την συγκρότηση μιας νέας αριστεράς των νικη φόρων αγώνων, όπως έδειξε ακόμα και το πρόσφατο παράδειγμα της Ιταλίας με την πτώση
Πρόντι στην ψηφοφορία για κλιμάκωση της ιτα λικής συμμετοχής στην κατοχή του Αφγανιστάν.
Υποστήριξα επίσης ότι και στην Ελλάδα είναι
εφικτή μια άλλη αριστερά με βάση το παράδειγ μα της Βενεζουέλας και της Βολιβίας, στηριγμέ νη στο νέο κίνημα σε ρήξη με τις λογικές της ήτ τας και της υποταγής στην αγορά.
Είναι αλήθεια ότι τώρα ξεκινάει πλατιά αυτή η
συζήτηση και είναι ενθαρρυντικό ότι όλες οι λύ σεις είναι ανοικτές ακόμα και η μαζική αποχώ ρηση και η στήριξη μιας τέτοιας προοπτικής
από κομμάτια του ΠΑΣΟΚ.

Πέτρος Kωνσταντίνου

O Γ.Παπανδρέου και το νέο πρόγραμμα του ΠAΣOK

Γιατί δεν μπορεί να ξεκόψει
από το νεοφιλελευθερισμό;
T

α ωραία λόγια και οι μεγάλες υποσχέσεις
δεν λείπουν από το πρόγραμμα, που έδωσε την περασμένη βδομάδα στην δημοσιότητα, το ΠAΣOK: “Δίκαιη Kοινωνία”, “αναδιανομή
του πλούτου”, “εγγυη μένο επίπεδο αξιοπρεπούς
δια βί ω σης”, “εξα σφα λι σμέ νη απα σχό λη ση για
τους ανέργους”, “24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες
το χρό νο πρω το βάθμια ιατρι κή πε ρί θαλψη για
όλους”, “διαφάνεια”, αξιοκρατία”.
Στην ομιλία του, την περασμένη Kυριακή στο
Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας ο Γιώργος Παπανδρέου
προσπάθησε να του αποδώσει ακόμα και έναν τόνο σύγκρουσης με τα “μεγάλα συμφέροντα”. “Tα
μεγάλα συμφέροντα”, είπε, “απαιτούν να συμβιβαστούμε μαζί τους... Aλλά δεν θα συμβιβαστούμε”.
Tο ίδιο το πρόγραμμα, όμως, άλλα λέει.

Aπουσία
Mέσα στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από
την νίκη της Nέας Δημοκρατίας στις εκλογές του
Mάρτη του 2004 μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτη τές, μαθητές, συνταξιούχοι, άνεργοι, μετανά στες, αντι πολεμικοί ακτι βι στές κλπ έχουν συγκρουστεί άγρια με την κυβέρνηση του Kαραμανλή. Σε όλα αυτά τα μέτωπα που
άνοι ξαν το ΠA ΣOK του Γιώρ γου Πα πανδρέ ου
ήταν στην καλύτερη περίπτωση απόν. Στην χειρότερη, όπως έγινε με την αναθεώρηση του άρθρου
16, δεν δίστασε να συνταχθεί ανοιχτά και δημόσια
με την άλλη πλευρά -με την “παράγκα των συμφερόντων”, όπως ονομάζει τώρα την κυβέρνηση της
NΔ ο Παπανδρέου. Mόνο όταν φούντωσε το κίνημα αποφάσι σε η ηγεσία του ΠA ΣOK να αλλάξει
γραμμή και να αποχωρήσει από την Bουλή.
Tο πρόγραμμα δεν αποτελεί καμμιά καινοτομία
σε αυτό το επίπεδο. Tα ζητήματα που άνοιξαν οι
μαζικοί αγώνες αυτών των τριών χρόνων, τα αιτήματα του κινήματος των συμβασιούχων, των για τρών και των νοσηλευτών, των λιμενεργατών, των
δασκάλων και των φοιτητών -για να θυμηθούμε
μερικές μόνο από τις άγριες συγκρούσεις που
έχουν ανοίξει- “λάμπουν δια της απουσίας τους”
στο πρόγραμμα του Γιώργου Παπανδρέου και της
Aννας Διαμαντοπούλου, της υπεύθυνης της σύνταξής του.
H Nέα Δημοκρατία είχε εκμεταλλευτεί δημαγωγι κά όσο πε ρισ σό τε ρο μπο ρού σε το 2004 την
αγωνία των εργαζόμενων με συμβάσεις έργου ή
ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, κάνοντας λόγο
για 230 χιλιάδες “ομήρους” τους οποίους ο Kαραμανλής, αν ερχόταν στην εξουσία, θα δικαίωνε. Tο
διάταγμα του Παυλόπουλου, που ακολούθησε,
μονιμοποίησε ένα μικρό κομμάτι από τους συμβασιούχους. Για τους υπόλοιπους “δικαίωση” σήμαινε απλά απόλυση. H λέξη “συμβασιούχος” είναι
όμως άγνωστη στο πρόγραμμα του ΠAΣOK.
Tο ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα λιμάνια. Oι
λιμενεργάτες ανάγκασαν τον περασμένο Δεκέμ βρη, με τις κινητοποιήσεις τους, τον Kεφαλογιάννη
να πετάξει στα σκουπίδια τις “μεταρρυθμίσεις” του
-το ξεπούλημα των μεγαλύτερων λιμανιών της Eλ λάδας, δηλαδή, και την παραχώρηση του μάνα τζμεντ σε ιδιώτες. Oι καπιταλιστές -τα μεγάλα συμφέροντα δηλαδή- βιάζονται να προχωρήσει ο “εκ συγχρονισμός” και των λιμανιών και του οδικού και
του σιδηροδρομικού δίκτυου με την ελπίδα ότι θα
γίνει η Eλλάδα, με αυτόν τον τρόπο, η “πύλη” της
Eυρώπης για τα προϊόντα που φτάνουν με κοντέινερ από την Kίνα. Για αυτό επιτέθηκε τόσο βάρβαρα στους λιμενεργάτες ο Kεφαλογιάννης. Tο πρόγραμμα του ΠAΣOK, όμως, δεν αποτελεί καμιά ρή ξη με αυτα τα “μεγάλα συμφέροντα”. Tο πρόγραμ μα μιλάει, βέβαια, σε κάποιο σημείο για “διατήρηση

υπό κρατική ιδιοκτησία των υποδομών μεταφορών,
ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησης”. Aλλά
σε ένα άλλο υπόσχεται “διατήρηση ρυθμιστικού
πακέτου ελέγχου από το κράτος στις υποδομές και
τα δίκτυα που αποτελούν “φυσικό μονοπώλιο”, με
απελευθέρωση του ανταγωνισμού στις επιχειρή σεις προσφοράς υπηρεσιών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα”. Πού ακριβώς ανήκουν τα λιμάνια;
Aκόμα και στο ζήτημα της παιδείας, όμως το
πρόγραμμα επιμένει ουσιαστικά στις “ιδιωτικοποιήσεις” παρά την κωλοτούμπα που αναγκάστηκε να κάνει ο Παπανδρέου τον Γενάρη. Tο πρόγραμμα υπόσχεται αύξηση του προϋπολογισμού
της παιδείας στο 5% του AEΠ, “σύγχρονες δομές
πληροφορικής”, “αυτονομία και αυτοδιοίκηση στα
πανεπιστήμια”, “ισχυρή κρατική χρηματοδότηση”
και πολλά άλλα. Για το καθεστώς της ιδιοκτησίας
των Πανεπιστημίων, όμως, δεν λέει λέξη.
Tο ίδιο πνεύμα διαπερνάει όλα τα κεφάλαια του
προγράμματος: το ζήτημα του πολέμου και της
ελληνικής αποστολής στο Aφγανιστάν, στο ζήτημα της δράσης των μυστικών υπηρεσιών, των πτήσεων της CIA, των απαγωγών, το ζήτημα των εξοπλισμών. Tο ΠAΣOK υπόσχεται απλά “προώθηση
των ισόρροπων σχέσεων με τις HΠA”, “αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των Eνόπλων Δυνάμε ων” και “διαφάνεια στους εξοπλισμούς”...

Kενές λέξεις
Tο πρόγραμμα είναι τόσο χλωμό που ανάγκασε
ακόμα και τις ίδιες τις εφημερίδες, σαν την Eλευθεροτυπία, που στηρίζουν το ΠAΣOK να αναγνωρίσουν ότι “θα ήταν ουτοπικό να σκεφτούμε πως με
αυτές θα ανατραπεί ο έντονα ταξικός χαρακτήρας
που έχει η κοινωνία σήμερα”. “Ωστόσο”, συμπληρώνει ο Γιάννης Παντελάκης, “αναμφισβήτητα αποτελούν μια θετική βάση...”. Στην πραγματικότητα,
όμως, οι περισ σό τερες προτάσεις είναι τελείως
αφηρημένες -απλά ευχές για μια καλύτερη κοινωνία. Aλλά ακόμα και αυτές που είναι συγκεκριμένες
-οι προτάσεις για αυξήσεις στις βασικές συντάξεις
και τα επιδόματα ανεργίας, οι υποσχέσεις για προσλήψεις στα νοσοκομεία κλπ- έχουν πολύ μικρές
πιθανότητες, ακόμα και αν εκλεγεί το ΠAΣOK, να
υλοποιηθούν.
Tο ίδιο το πρόγραμμα που μιλάει για 5% του
AEΠ στην Παιδεία συμπληρώνει ότι αυτός είναι ο
“στόχος” για το τέλος της τετραετίας. Eνα μεγάλο
κομ μά τι της χρη μα το δό τη σης της παι δεί ας θα

προέλθει από το 4ο Kοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Oσο για τις άλλες υποσχέσεις, κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το ΠAΣOK είναι ο εφευρέτης
της λέξης “ετεροχρονισμός”. Aντί για άλλες εγγυήσεις ο Γιώργος Παπανδρέου προτίμησε, στην
ομιλία του στο Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας να αντιγράψει το στυλ του Kαραμανλή στις εκλογές του
2004: το στύλ της προσωπικής εγγύησης και δέσμευσης. “Δεν θα τους κάνω το χατήρι... δεν θα
σκύψω το κεφάλι... δεν θα κάνω πίσω... δεν θα γίνω πρωθυπουργός υπό ομηρία όπως ο Kαραμανλής... “
Tο πόσο αξίζουν αυτές οι υποσχέσεις φαίνεται
κιόλας σήμερα από την υπόθεση των αποθεματικών των ταμείων, πού ήρθε στην επιφάνεια με το
σκάνδαλο του Tαμείο Eπικουρικής Aσφάλισης των
Δημοσίων Yπαλλήλων. Tο Tαμείο είχε αναθέσει
στην χρηματιστηριακή εταιρεία “Aκρόπολις” να
“παίξει” το αποθεματικό του -με άλλα λόγια τα
χρήματα που συγκεντρώνει από τις εισφορές των
ασφαλισμένων- στην δευτερογενή αγορά των ομολόγων! O Παπανδρέου κατήγγειλε την κυβέρνηση
για το σκάνδαλο αυτό, κατηγορώντας την Nέα Δημοκρατία ότι ενδιαφέρεται μόνο για τους “ημέτερους”. Πολύ σωστά. Aλλά ξέχασε ότι το “παίξιμο”
των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο
νομοθετήθηκε και εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση του Σημίτη -την εποχή που ο ίδιος ο Παπανδρέου ήταν υπουργός Eξωτερικών. Oι εφημερίδες μιλάνε τώρα για τους 80 “γαλάζιους κομματάρχες
που διαχειρίζονται τα 29 δισ. ευρώ των ταμείων”.
Aλλά αυτός που έδωσε την δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει η ίδια τους διαχειριστές των ταμείων ήταν και πάλι η κυβέρνηση του
Σημίτη.
Tο ΠAΣOK του Γιώργου Παπανδρέου δεν άλλα ξε με το “νέο” πρόγραμμα. Oι προτάσεις του είναι
τόσο “χλωμές” όσο ήταν και η αντιπολίτευσή του
στα τρία χρόνια της διακυβέρνησης της Nέας Δημοκρατίας. Δεν τόλμησε ούτε να υποσχεθεί ότι θα
καταργήσει του νόμους της NΔ π.χ. για το οχτάωρο ή για τα ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων και βέ βαια δεν τόλμησε ούτε μια ρήξη με την νεοφιλε λεύθερη “κληρονομιά” του Σημίτη.
Tο κί νη μα -οι εκα το ντά δες χι λι ά δες που συ γκρού ο νται σχε δόν κα θη με ρι νά όλους αυ τούς
τους μήνες με την κυβέρνηση του Kαραμανλήδεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτό.

Σωτήρης Kοντογιάννης
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Την εκλογοαπολογιστική συνέλευση του
σωματείου τους πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην Ιντρακόμ στις 28 Φλεβάρη. Η
συνέλευση όρισε τις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του σωματείου για τις 29 Μάρτη.
Η συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα που καλεί
στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο της 17
Μάρτη.
Η Πρωτοβουλία Γένοβα Εργαζόμενων
στην Ιντρακόμ αναφέρει σε προκήρυξη που
κυκλοφόρησε: «Σας καλούμε να στηρίξετε το
ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας Γένοβα στην
Ιντρακόμ για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο Δ.Σ. του σωματείου και να δώσουμε από καλύτερη θέση όλοι μαζί τη μάχη
για να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας μέσα στην Ιντρακόμ. Αλλά και να συνδεθούμε
ακόμα περισσότερο σε κοινούς αγώνες μ’
όλο τον κόσμο που παλεύει για να μη γίνονται πόλεμοι, για να ηττηθεί ο νεοφιλελευθερισμός, για να αλλάξουμε τα πράγματα. Για
να είναι οι απλοί άνθρωποι οι πρωταγωνιστές
σ’ όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής.»

ΔHMOΣ N.IΩNIAΣ
Συγκέντρωση εργαζομένων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5/3 στο γκαράζ
του Δήμου Νέας Ιωνίας, μετά από κάλεσμα
του σωματείου εργαζομένων, ενώ την ίδια
μέρα πραγματοποιήθηκε και τρίωρη στάση
εργασίας. Ο λόγος της κινητοποίησης ήταν
η απόλυση 19 εργαζομένων στην καθαριότητα και το πράσινο, ανάμεσά τους και μια
έγκυος 7 μηνών. Όπως καταγγέλθηκε η
έγκυος ζήτησε άδεια τοκετού στις 27/2, την
απέλυσαν προφορικά στις 28/2 και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί η απόλυση στις 26/2,
ώστε να χάσει και το επίδομα τοκετού.
Οι υπόλοιποι απολυθέντες για λίγες μέρες
χάνουν την δυνατότητα να γραφτούν στο ταμείο ανεργίας, άρα να πάρουν και το επίδομα ανεργίας. Πρόκειται για περιπτώσεις επιλαχόντων του ΑΣΕΠ, ενώ δεν έχουν ακόμα
εκδοθεί ακόμα τα ΦΕΚ αυτών που διορίζονται, ούτε και είναι σίγουρο ότι όλοι τους θα
παρουσιαστούν στις θέσεις που κάλυπταν οι
απολυμένοι. Επίσης καταγγέλθηκε η λειτουργία παραδιοικητικού μηχανισμού που
«δούλεψε υπερωριακά» για να απολύσει
τους 19 (η ανακοίνωση της απόλυσης έγινε
με φάξ αργά το απόγευμα της Πέμπτης 1/3)
ενώ όταν είναι να βγούν τα έξοδα κίνησης
και η μισθοδοσία, εκεί όλα πάνε με ρυθμούς
χελώνας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν
γενική συνέλευση την Τετάρτη 7/3. Στους
συγκεντρωθέντες στο γκαράζ μοιράστηκε
αντιπολεμικό υλικό για την εκδήλωση της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο, την Πέ μπτη 8/3 στη Ν.Ιωνία, ενώ ανακοίνωση συμπαράστασης στα τοπικά ΜΜΕ εξέδωσε η
«Συμμαχία για την υπερνομαρχία».

Nέα από τους χώρους
NOΣOKOMEIA

Τ

ο νήμα των απεργιακών κινητοποιήσεων ξανα πιά νουν μία σει ρά νοσο κομεία. Δί ω ρη
στάση εργασίας 8πμ-10πμ και συγκέντρωση δια μαρ τυ ρί ας πραγ μα τοποί η σε την Τρί τη 6
Μάρτη ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου
Αγ. Ολγα. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου οι ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο
αγγίζουν πλέον το 40% σε όλους τους κλάδους
των εργαζομένων. Το καθημερινό σύστημα εφημεριών έχει εξουθενώσει το προσωπικό, η υποχρηματοδότηση του συστήματος έχει καθηλώσει τους μισθούς, τα Βαρέα και Ανθυγιει νά παρα πέμπονται
από επιτροπή σε επιτροπή και το επίδομα των 176
ευρώ εξακολουθεί να μην χορηγείται.
Την ίδια ημέρα και ώρα οι εργαζόμενοι στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέ ντρω ση και ανοι χτή Γε νι κή Συ νέ λευ ση στον
προαύλιο χώρο του νοσοκομείου στην πύλη της
Εγνατίας. Βασικά αιτήματα είναι προσλήψεις και
ίση κα τα νο μή των εφη με ρι ών στο προ σω πι κό.
«Ηταν μία πολύ πετυχημένη και δυναμική συγκέντρωση», μας είπε ο Γιάννης Κούτρας μέλος της
πενταμελούς επιτροπής των γιατρών του νοσοκο-

ΠOE-ΔOY

EPT

Στις 23-2-2006 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
η συ νέ λευση του Γενι κού Συμβου λίου της Π.Ο.Ε.Δ.Ο.Υ. με τη συμμετοχή των Δ.Σ. των συλλόγων και
των αντιπροσώπων στο συνέδριο. Δυστυχώς όμως,
όσοι βρεθήκαμε εκεί ήμασταν απλοί παρατηρητές, χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουμε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή αιτήματα για το διεκδικητικό
πλαίσιο, που ήταν και το βασικό θέμα της συζήτησης.
Η αύξηση που ανακοίνωσε ο Υπουργός για τους μισθούς 2007 με τις κρατήσεις και τις ανατιμήσεις των
προϊόντων σημαίνουν μείωση. Η εργασιακή ανασφάλεια εντείνεται με απώτερο στόχο την κατάργηση της
μονιμότητας, την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων
και την προώθηση ατομικών συμβάσεων του κάθε εργαζόμενου με τον εργοδότη, την κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές (σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η δημιουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κ.α. Σε αυτές τις συνθήκες, οι
εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα πρέπει να καταδικάσουμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό που ασκείται
από τις σημερινές συνδικαλιστικές ηγεσίες. Μόνο ο
δρόμος του αγώνα και η κοινή δράση των εργαζομένων από όλους τους κλάδους μπορεί να αποτελέσει
εγγύηση για την επιτυχία των αγώνων μας.

Μάκης Γεροντίδης

EΛEYΘEPOΣ TYΠOΣ
Το Διοικη τι κό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ στη χθεσινή του συνεδρία ση, ανα μέ νο ντας την τε λι κή
απάντηση των εκπροσώπων της
εφη με ρί δας ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΤΥ ΠΟΣ, αποφάσισε: Να πραγματοποι ή σει την Τρί τη, 6 Μαρ τίου
2007, στις 12 το μεσημέρι, διεθνή
συνέντευξη Τύπου στα γραφεία
της Ένωσης (Αίθουσα Γ. Καράντζα, 1ος όροφος), για το θέμα
της επιβολής εθελουσίας εξόδου
στην εφη με ρί δα «ΕΛΕΥΘΕ ΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ» και τις δυσμενείς αλυσιδωτές συνέπειες στην αγορά εργασίας και κυρίως στους εργαζομένους όλων των ΜΜΕ.
Στη συ νέ ντευ ξη θα πα ρα στούν οι εκ πρό σω ποι του Μι κτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και
συνάδελφοι που καλύπτουν ερ γασιακά και ασφαλιστικά θέμα τα στις εφημερίδες και τα Pα διοτηλεοπτικά Μέσα. Ακόμη, να
συγκαλέσει έκτακτη συνέλευσησυ γκέ ντρω ση την Πέ μπτη, 8

μείου. «Γύρω στις 9πμ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 άτομα, όπου και έκλεισαν το δρόμο. Ανα κοινώθηκε ότι θα επαναλάβουν την ίδια κινητοποίηση την επόμενη ημέρα και την επόμενη εβδομάδα. Στις επόμενες κινητοποιήσεις χρειάζεται να
βρεθούμε όλοι μαζί γιατροί και προσωπικό διεκδικώντας τα κοινά μας αιτήματα».
Την Τετάρτη 7 Μάρτη τη σκυτάλη παίρνουν τα
νοσοκομεία του Πειραιά. Τα σωματεία των νοσοκομείων Τζάνειο και Μεταξά, καλούν στάση εργασίας από τις 9πμ εώς τις 1μμ και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην πύλη του Τζανείου στις 9.30πμ
όπου θα πραγματοποιηθεί και ολιγόωρος συμβολικός αποκλεισμός. Στη συνέχεια οι πρόεδροι των
ΔΣ των σωματείων Τζανείου, Μεταξά και Κρατικού
Νίκαιας καλούν σε κοινή συνέντευξη τύπου στις
11πμ στο χώρο του Τζανείου. «Η κατάσταση στα
νοσοκομεία του Πειραιά είναι πλέον τραγική», αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου του Τζανείου
νοσοκομείου. «Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού
καθιστούν τη λειτουργία τους όχι απλά προβληματική, αλλά και επισφαλή τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμε-

νους. Επί σειρά ετών απαραίτητες κλίνες ΜΕΘ παραμένουν ανενεργές ενώ δεν λειτουργεί η Νευροχειρουργική κλινική του Τζανείου νοσοκομείου,
ακριβώς εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού με
αποτέλεσμα οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα
να νο ση λεύ ο νται σε άλ λα τμή μα τα, χω ρίς την
απαιτούμενη φροντίδα. Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνονται αόριστες εξαγγελίες για την πρόσληψη
6.000 υπαλ λή λων, όταν τα τε λευ ταία χρό νια οι
προσλήψεις που έχουν γίνει δεν καλύπτουν ούτε
τις συνταξιοδοτήσεις. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα έσχατα όρια της αντοχής τους».
Πέρσι τα τρία νοσοκομεία του Πειραιά είχαν οργανώσει μία πολύ επιτυχημένη και συντονισμένη κινητοποίηση, πραγματοποιώντας κοινή στάση εργασίας, συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους του
Πειραιά. Εκείνη η κινητοποίηση ήταν η αρχή που
έβαλε την πίεση στην ΠΟΕΔΗΝ να ξεκινήσει ένα γύρω πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων. Το
ίδιο μπορεί να γίνει και σήμερα. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή που η κυβέρνηση Καραμανλή είναι στριμωγμένη στη γωνία, εργαζόμενοι και γιατροί στα νοσοκομεία μαζί με το φοιτητικό κίνημα να βγουν μαζί
στον κοινό αγώνα διεκδικώντας λεφτά για παιδεία
και υγεία και όχι για στρατό στο Αφγανιστάν.

Μαρτίου 2007, στη 1 μετά το μεσημέρι, στον ίδιο χώρο, των με λών της ΕΣΗΕΑ και των συντακτών που ερ γά ζο νται στον
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», για τη συνολική αντιμετώπιση της καινοφανούς πρακτικής παραβιάσεως
του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις, τις οποίες επιδιώκει να
πραγματοποιήσει, με τη μέθοδο
«οι κειο θε λών» απο χω ρή σε ων,
που οδη γεί όμως, σε μα ζι κή
απώλεια θέσεων εργασίας.

Στην ΕΡΤ πουλάμε την Εργατική Αλληλεγγύη πάνω από τρία
χρόνια τώρα. Κάθε Πέμπτη πρωί
οι εργα ζό με νοι μας βρί σκουν
στην πύλη του Ραδιο μέγαρου
–«η πιο ωραία πρωινή συνάντηση της εβδομάδας», σύμφωνα
με ένα μουσικό της ορχήστραςκαι στη συνέχεια πολλοί απ’ αυτούς δέχονται την επίσκεψή μας
στο χώ ρο της δουλει άς τους.
Πά νω από 30 αγο ρά ζουν την
εφημερίδα κάθε εβδομάδα ενώ
οι αφί σες μας διακοσμούν τα
κάγκελα στη Μεσογείων, και και
διεκδικούν τη θέση τους στα ταμπλώ των συνδικάτων στο εσωτερικό του κτιρίου.
Επικίνδυνα πράγματα για μια
δεξιά κυβέρνηση. Το ποτήρι ξεχείλισε όταν κολήσαμε την αφίσα για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 22 Φλεβάρη που
απαιτούσε «να τα πάρουν όλα
πίσω και να φύγουν». Δυο μέρες μετά οι αφίσες ξηλώθηκαν
από τα ταμπλώ, το ίδιο και η
αφίσα του αντιπολεμικού της
17 Μάρτη από τον εξωτερικό
πε ρί βο λο. Στα τα μπλώ της
ΠΟΣΠΕΡΤ αναρτήθηκε ανακοίνωση της διοίκησης που απαγόρευσε «την αφισοκόληση και
τη διανομή υλικού από εξωεργασιακούς παράγοντες». Στις 2
Μάρτη οι φύλακες μας ανακοίνω ναν ότι απο γο ρευ ό ταν να
μπούμε στο κτίριο.
Η ελεύ θε ρη δια κί νη ση των
ιδεών και η δυνατότητα για τα
κόμ μα τα και τις ορ γα νώ σεις
της Αριστεράς να περιοδεύουν
στους χώρους δουλειάς είναι

κατάκτηση του εργατικού κινήματος που δεν την διαπραγματευόμαστε με καμιά κυβέρνηση
ή διοίκηση. Ετσι, περάσαμε πάνω από τις μπάρες της εισόδου
και ζητήσαμε από τους υπεύθυνους ασφαλείας να μας συνα ντή σουν στα γρα φεία της
Ομοσπονδίας. Εμείς φροντίσαμε πρώτα να ολοκληρώσουμε
τη γύρα μας με την εφημερίδα,
ενημερώνοντας όλους γι’ αυτήν την επίθεση (μα να μη βρεθεί ούτε ένας που να πει «καλά
σας κάνουν»;)
Στο ίδιο το ραντεβού πήγαμε
μαζί με τους δημοσιογράφους
της ΕΡΑ Νά σο Μπρά τσο και
Τάσο Χατζηγεωργίου μέλη της
Πρωτοβουλίας Γένοβα-Financial Crimes και υποψήφιους στις
πρόσφατες εκλογές στην ΕΡΤ.
Τελικά το μείγμα εξωτερικό
συνεργείο-εργαζόμενοι-συνδι κάτο έπεσε βαρύ για το αφεντι κό. Οι υπεύ θυ νοι ασφα λεί ας

σάλπισαν υποχώρηση και «εξηγήθηκαν» με τους φύλακες: κανείς δεν ξηλώνει αφίσες απ’ τα
κάγκελα και τα ταμπλώ, κανείς
δεν εμποδίζει το συνεργείο της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης να
μπαίνει στο κτίριο και να επισκέπτεται όσα γραφεία θέλει.
«Μας εί χαν πά ρει από το
Υπουργείο» μουρμούρισαν κάποια στιγμή για να δικαιολογηθούν.
Αυτή η κόντρα έδειξε τη δύναμη που έχουν τα συνδικάτα
στο χώ ρο ερ γα σί ας και την
αξία της ενεργοποίησής τους.
Μ’ αυτή τη δύναμη θα αντιμετωπίσουμε και πάλι τον Ρουσόπουλο και τους επιτελείς του
αν επανέλθουν –όλοι οι εργα ζόμενοι της χώρας ξέρουν πια
πόσο γρήγορα «ξεχνούν τις δε σμεύσεις τους ο Καραμανλής
και οι υπουργοί του.

Σταμάτης Χατζηδήμου

MIΣΘΩTOI TEXNIKOI
Πραγμα τοποι ήθηκαν οι εκλογές στο Σωματείο Τεχνικών Μισθωτών, με μεγάλη αύξηση της συμμετοχής. Ψήφισαν 909 από
του 519 το 2005. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Ενωτική Κίνηση
466 ψήφους και 4 έδρες στο ΔΣ (στις προηγούμενες εκλογές οι
παρατάξεις που απαρτίζουν την Ενωτική Κίνηση είχαν πάρει 280
ψήφους και 3 έδρες) ΕΣΑΚ 359 ψήφους και 3 έδρες (187 και 3),
Ενωση Εργαζομένων 59 ψήφους (50) και Ταξική Πορεία 19 ψήφους.
Η Πρωτοβουλία Γένοβα Μισθωτών Τεχνικών συμμετείχε στο
ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης με τους Αντωνίου Τόνια, Αραμπατζή Λευτέρη, Βαβουράκη Βασίλη, Γαυγιωτάκη Πένυ, και Καλαμάρα Αντώνη.
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Ένα σχολείο για τα παιδιά
της Πακιστανικής Kοινότητας
Ενα σχολείο για τα παιδιά της Πακιστανικής Kοινότητας
εγκαινιάστηκε το Σάββατο 3/3 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ρέντη.
Δεκάδες μικρά παιδιά με τους γονείς τους συγκεντρώθηκαν στις 6 το απόγευμα σε μία μικρή γιορτή γεμάτη χαρά
και αισιοδοξία για τους αγώνες της Πακιστανικής Kοινότητας που μπορούν να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον για τους
μετανάστες της δεύτερης γενιάς.
«Αποδέχτηκα με χαρά την πρόκληση για τη λειτουργία
του σχολείου στα πλαίσια του Δήμου», είπε ο Δήμαρχος
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης στα εγκαίνια. «Είναι χρέος μας
να βοηθήσουμε και να κάνουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ μας πιο ισχυρούς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σας να μά-

θουν την μητρική και την ελληνική γλώσσα».
Ο Γιάννης Σηφακάκης από τη Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο χαιρέτησε λέγοντας: «Η πράξη του Δήμου Ρέντη είναι και μία υπενθύμιση στο τι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική
κυβέρνηση, να δώσει δικαιώματα στους μετανάστες, να δώσει χαρτια σε όλους, να φτιάξει σχολεία για τα παιδιά των
μεταναστών. Η δύναμή μας για να τα κερδίσουμε όλα αυτά
είναι οι κοινοί αγώνες και η αλληλεγγύη». Καλεσμένοι ήταν
επίσης ο Αρης Μουσιώνης βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Φραγκίσκος Ραγκούσης και ο Γιώργος Γκουντούνας, δικηγόροι.
«Ενα μεγάλο ευχαριστώ προς ολους σας από τους 50.000
Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα», είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος της Κοινότητας κλείνοντας τη γιορτή.
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Ο

λοι στο πλευ ρό του Τζα βέντ
Ασλάμ δή λω σαν στη διάρ κεια
της Συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε την Τρίτη 6/3 στο Δικηγορικό
Σύλλογο η Συμ μαχία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο, εν όψει της εκ δί κα σης της
υπόθεσης της έκδοσής του στο Πακιστάν την Πα ρα σκευή 9 Μάρ τη στον
Αρειο Πάγο.
Τη συνέντευξη άνοιξε ο Γιάννης Σηφακάκης συντονιστής της Συμμαχίας:
«Μετά τις αποκαλύψεις για τη βοήθεια
που έδωσαν μία σειρά κυβερνήσεις για
τις μυστικές πτήσεις της CIA και τις
απαγωγές που έγιναν σε μία σειρά από
χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εί ναι πρό κλη ση να κά θε ται ξα νά
στο σκα μνί του κα τη γο ρου μέ νου ο
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας σε μία προσπάθεια φίμωσής του.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευ ρό τους και θα κερδίσουμε και αυτή
την Παρασκευή».
Ο Γιώργος Γκουντούνας δικηγόρος
του Τζαβέντ τόνισε: «Τα νέα στοιχεία
δείχνουν ότι η Έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας εκδόσεων δεν είναι μία τυ πι κή υπό θε ση. Εμ φα νί ζε ται με ένα
ανορθόδοξο τρόπο η μυστική αστυνο μία του Πακιστάν, με έναν δικηγόρο να
ζητά στον Αρειο Πάγο να εξεταστούν
νέ οι μάρ τυ ρες, οι οποί οι βρί σκο νται
στην ίδια ελληνική φυλακή και μάλιστα
στην ίδια πτέρυγα, και αμέσως ο εισαγ γελέας του Αρείου Πάγου κάνει δεχτή
την αίτηση. Πρόκειται για τους ανθρώ πους που όπως αποδείχτηκε στη δίκη
που προηγήθηκε «έδωσαν» καταθέσεις

μέ σα στη φυ λα κή, πα ρα κά μπτο ντας
όλους τους προβλεπόμενους τρόπους.
Πήραν καταθέσεις δεν μας τις παρουσίασαν και τώρα απαιτούν να παρουσιαστούν αυτοί οι άνθρωποι ως κατή γοροι του προέδρου της Πακιστανικής
Κοινότητας. Η μυστική αστυνομία θα
προτείνει και θα εξεταστεί μάρτυρας ο
Μοντασέρ Ικμπάλ ο οποίος είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί η ίδια η Πακιστανική Πρεσβεία για να συκοφαντήσει τον Τζα βέντ και πρω το στά τη σε
στους εκβιασμούς στους απαχθέντες
για να μην μιλήσουν».
«Αντί η ελληνική δικαιοσύνη να δώσει φως στην υπόθεση της παραβίασης
των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των που
έγινε με τις απαγωγές, να ξεκαθαριστεί
το θέμα των μυστικών πτήσεων όπως
ήδη έπραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ερχόμαστε σε μία συνεχή προσπά θεια να λασπολογήσουν, να κατηγορή σουν τον άνθρωπο που πάλεψε για τα
δικαιώματα της Πακιστανικής Κοινότη τας», είπε ο Αρης Μουσιώνης βουλευ τής Σερρών του ΠΑΣΟΚ. «Να δώσουμε
ένα βροντερό παρόν έξω από το δικα στήριο. Δηλώνουμε όλοι πακιστανοί».
«Αυτό που έζησε ο Τζαβέντ Ασλάμ
το ζήσαμε και εμείς στην περίοδο της
Δι κτα το ρί ας», θύ μι σε ο Γε ώρ γιος Α.
Μαγκάκης. «Το θέμα δεν είναι μόνο να
προ στα τέ ψου με τους αγω νι στές της
ελευθερίας από τα πλοκάμια των μηχα νισμών ενός τυραννικού καθεστώτος
αλλά να προστατέψουμε τη δική μας
εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
Αισθάνομαι ταπεινωμένος γιατί αντί να

συ ζη τά με πώς θα στη ρί ξου με έναν
αγωνιστή της δημοκρατίας παίζουμε το
παι χνί δι ενός τυ ραν νι κού κα θε στώ τος».
Ο Αλέκος Αλαβάνος πρόεδρος τους
Συ να σπι σμού τό νι σε : «Ο Τζα βέντ
Ασλάμ αντι στά θη κε σε πι έ σεις διε θνούς κλίμακας. Θα περίμενε κανείς
ότι στην Ελλάδα κάποιοι εισαγγελείς
θα είχαν ενδιαφέρον να προχωρήσει η
έρευνα, να αντιδράσουν αμέσως ύστερα από στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοι νο βου λίου. Και αντί γι’ αυ τό
βλέπουμε τον εισαγγελέα να παρεμβαίνει σε μία ομόφωνη απόφαση δικαστηρίου. Η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσο στό χο ρή γη σης ασύ λου. Σε ποι ες
χώ ρες στέλ νου με πί σω αυ τούς τους
ανθρώπους, στις χώρες με τις στρατιωτικές χούντες;».
Ο Γρηγόρης Φελώνης πρόεδρος του
ΕΚΑ: «Ενώ εμείς ικανοποιηθήκαμε από
την προηγούμενη απόφαση δεν ικανοποιή θη κε ού τε το δι κτα το ρι κό κα θε στώς του Μουσάραφ ούτε οι μυστικές
υπηρεσίες της ΜΙ6. Επιδιώκουν έναν

άν θρω πο που τόλ μη σε μα ζί με τους
συμπατριώτες του και μαζί με τις εκφραστές των κινημάτων να καταγγείλει
τις απαγωγές των Πακιστανών να πληρώσει με την ελευθερία του και ίσως
τη ζωή του. Πολύ φοβόμαστε ότι μετά
το Πακιστάν ο επόμενος προορισμός
του θα είναι το Γκουαντάμο. Καλώ το
σύνολο των εργαζόμενων που μπορούν
την Πα ρα σκευή το πρωί να έρ θουν
στον Αρειο Πάγο, ώστε να στείλουμε
μήνυμα ότι ο λαός μας επιθυμεί η απόφαση να είναι παρόμοια με την απόφα ση του Εφετείου.
Ο Κώ στας Πα πα δά κης από την
Εναλ λα κτι κή Πα ρέμ βα ση Δι κη γό ρων
συμπλήρωσε: «Η υπόθεση του Τζαβέντ
Ασλάμ γεννά πολλά ερωτήματα. Ποιο
στοιχείο είναι εκείνο που έκανε τον εισαγγελέα που δεν γνώριζε τη δικογραφία σε βάθος, να ασκήσει έφεση μέσα
σε τό σο σύ ντο μο διά στη μα. Τι άλ λο
μπορεί να είναι εκτός από υποταγή σε
πιέσεις; Είναι σύμφωνη με τις επιταγές
της Δίκαιης Δίκης η εκδίκαση της υπόθεσης στον Αρειο Πάγο; Τώρα η έκδο-

ση βασίζεται σε νέα στοιχεία που η
υπεράσπισή του δεν γνωρίζει. Υπάρχει
ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Γι αυτό
κα θι στώ ανα γκαίο και την πο λι τι κή
απεύθυνση απέναντι στην κυβέρνηση
να αναλάβει τις ευθύνες της».
Ο Γιώρ γος Κομίνης από τη Διεθνή
Αμνηστία τόνισε ότι : «Σε περίπτωση
που εκδοθεί ο Τζαβέντ κινδυνεύει να
υποστεί την παραβίαση των ανθρωπί νων δικαιωμάτων. Η Δ. Αμνηστία έχει
τεκμηριώσει ότι γίνονται άδικες δίκες
στο Πακιστάν και πιστεύουμε πώς του
αξίζει να έχει μία δίκαιη δίκη στην Ελλάδα».
Ο Τζίμι Μάσεϊ Βετεράνος του Ιράκ εί πε: «Ο πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας εί ναι ένα σπου δαί ος άν θρωπος. Θα ήμουν ευτυχής να καταθέσω σαν βοήθεια προς αυτόν, όπως έχω
καταθέσει για τις μυστικές πτήσεις της
CΙΑ που έγιναν από το αεροδρόμιο του
Σάνον στην Ιρλανδία για να εξυπηρετή σουν τα πολεμικά σχέδια του Μπους.
Ολα αυτά είναι εγκλήματα του Μπους
κατά της ανθρωπότητας και γι’ αυτό είμαι περήφανος που θα διαδηλώσω το
Σάββατο 17 Μάρτη έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Και σας καλώ όλους
να είστε εκεί».
«Η υπο στή ρι ξη στο πρό σω πό μου
και της Κοινότητας είναι στήριξη στη
δημοκρατία για όλη την ανθρωπότητα
και είναι στήριξη για να φέρουμε τη δημο κρα τία και στο Πα κι στάν», εί πε ο
Τζαβέντ Ασλάμ. «Οπου υπάρχει παρανομία πρέπει να σταματήσει. Θέλουμε
να ζούμε πιο δημοκρατικά πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Οσο είσαστε δίπλα
μας δίνετε κουράγιο να παλέψουμε».

