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τιμή
1,50 ευρώ

τιμή ενίσχυσης
2,00 ευρώ

Tι φέρνει
ο αγωγός του Πούτιν;
σελίδα 14

Tα MAT του Πολύδωρα οργιάζουν, ο Mεϊμαράκης θέλει στράτευση στα 18,
ο Kαραμανλής πάει στο Aφγανιστάν... κι έχουν το θράσος να μιλάνε για
“φασίστες” στα φοιτητικά συλλαλητήρια.
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ΣYNTAΓMA
Στο πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο Σάββατο 17M 2μμ
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KYΠPOΣ

HΓερμανία
μας
περιμένει
ενάντια
στους G8

Παρασκευή 9 Mάρτη Mπροστά στον Άρτειο Πάγο

Eλληνες
και Tούρκοι μαζί
ενάντια στους
“Λύκους”, γαλάζιους
και γκρίζους
Το Σάββατο 10/11/07 με ευκαιρία την κατεδάφιση του τοίχου στο φυλάκιο της οδού Λήδρας,
στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας, η «Πρωτοβου λία για το Άνοιγ μα των Οδο φραγ μά των»
διορ γά νω σε μου σι κοκαλλι τε χνι κή εκ δή λω ση
στην οποία πήραν μέρος εκατοντάδες ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι.
Λίγο μόλις άρχισε η εκδήλωση έκαναν την
εμφάνισή τους μια ομάδα 20 τραμπούκων ντυμένοι στα μαύρα και στις φανέλες τους έγραφε
«ΕΦΕΝ», η φασιστική οργάνωση παρακλάδι της
«Χρυσής Αυγής», που δρα μέσα στα Λύκεια σαν
‘Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών’ ΕΦΕΝ.
Με ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Αυτή η δίοδος είναι η τελευταία. Η επόμενη θα γίνει στο
μνήμα της Κύπρου», με γαλανόλευκες σημαίες,
λάβαρα του Βυζαντίου και με συνθήματα “Η Κύπρος είναι Ελληνική”, “Δεν μπορεί να υπάρξει
Ελληνοτουρκική φιλία όσο υπάρχει κατοχή” και
«δεν γίνεται φιλία, ελληνοτουρκική, όσο συνεχίζεται στην Κύπρο η κατοχή», προσπάθησαν να
εισβάλουν μέσα στην εκδήλωση.

“Eλληνόψυχοι”
Η Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων (Ε.Φ.Ε.Ν)
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 και στην ιστοσελίδα τους παραθέτουν την ‘πλούσια εθνική τους
δράση’ αναφέροντας πως «αγωνίζονται για την
αφύπνι ση των μα θη τών». Είναι οι ίδιοι κύκλοι
που ευ θύ νονται για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό Τουρκοκυ πρί ων μαθητών που φοιτούν
στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας τον περασμένο
Νοέμβρη. Δύο από τους συλληφθέντες από την
αστυνομία ‘εξωσχολικοί’ παραδέχθηκαν ότι είναι
μέλη της ΕΦΕΝ.
ΕΦΕΝ και «Χρυσή Αυγή» αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία αφού και οι δύο οργανώσεις
εδώ και μερικά χρόνια έχουν στήσει πυρήνες
στην Κύπρο. Φαίνεται ότι έγινε μεταξύ των δύο
οργανώσεων προσδιορισμός των πεδίων δράσης τους. Η ΕΦΕΝ δραστηριοποιείται κύρια στα
Λύκεια με φυλλάδια, ανακοινώσεις, συνθήματα
στα σχολεία αλλά και στα γήπεδα. Δρα ελεύθε ρα σαν μια κανονική μαθητική νεολαιίστικη οργάνωση!
«Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο-Κύ προς, όπως και τότε με το επεισόδιο στην Αγγλική Σχολή, απαιτεί να κηρυχτεί άμεσα παράνομη η «Χρυσή Αυγή» και η «ΕΦΕΝ» και να κλείσει ο χώρος συναντήσεων αυτών των ακροδεξιών κοντά στην εκκλησία της Φανερωμένης.
Δεν χω ρά ει εφη συ χα σμός. Η πο λι τι κή του
εθνικισμού, της πολεμοκαπηλίας και του ρατσι σμού των πολιτικών κατεστημένων και στις δύο
πλευρές της Κύπρου, αποτελούν το θερμοκήπιο
στην ανάπτυξη φασιστικών φαινομένων. Είναι η
ώρα Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί με
μια γροθιά να στείλουμε τους «Γαλάζιους» και
«Γκρί ζους» Λύ κους στο χρο νο ντού λα πο της
ιστορίας. Ο φασισμός εδώ δεν θα περάσει.»,
αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας Σταμα τήστε τον Πόλεμο που συνυπογράφουν οι: Ερ γατική Δημοκρατία, Νεολαία Κόμματος Νέα Κύ προς (YKP), Πολιτιστικό Κέντρο BARAKA, Ομο σπον δία Πε ριβ.& Οι κο λο γι κών Ορ γα νώ σε ων,
“Hands Across Divide”.

Φαίδωνας Βασιλειάδης

Tην αθώωση του Tζαβέντ
πρότεινε ο εισαγγελέας
Τ

ην αθώ ω ση του Τζα βέντ
Ασλάμ πρότεινε ο εισαγγελέας
στη δίκη που έγινε στον Αρειο
Πάγο την Παρασκευή 9 Μάρτη. Η τελι κή απόφα ση του δι κα στη ρί ου θα
βγει την Παρασκευή 16/3.
Σε όλη τη διαδικασία της δίκης φά νηκε ότι τα νέα στοιχεία που υποτίθεται ότι προέκυψαν σε βάρος του Τζαβέντ και οδή γη σαν τον ει σαγ γε λέα
Εκδόσεων Παντέλη να ασκήσει έφεση
στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών στις 19/1 που αθώωσε
τον Τζαβέντ Ασλάμ, που κατηγορείται
από τις αρχές του Πακιστάν για πα ράνομη διακίνηση μεταναστών, ήταν
απολύτως αβάσιμα.
Τα στοιχεία ήταν οι μαρτυρίες δύο
πακιστανών που κρατούνται στις φυλακές Τρικάλων οι οποίοι κατήγγειλαν
ότι ήρθαν στην Ελλάδα πληρώνοντας
αδρά τον Τζαβέντ Ασλάμ. Ομως στη
διαδικασία της δίκης έγινε φανερό ότι
αυτές οι δύο καταγγελίες ήταν στημένες από την πλευρά της Πρεσβείας.
Και οι δύο μάρτυρες υποστήριξαν ότι
έστειλαν με δική τους πρωτοβουλία
γράμμα στην Πρεσβεία του Πακιστάν
όπου κατήγγειλαν τον Τζαβέντ. Ενώ
και οι δύο καταθέσεις δεν είχαν μεταφραστεί από τα ουρντού στα ελληνικά με επί ση μη με τά φρα ση του
υπουρ γεί ου Εξω τε ρι κών αλ λά από
την ίδια την Πρεσβεία.
Ο πρώ τος μάρ τυ ρας, ο Κα μπάρ
Αμπάς βρί σκε ται στις φυ λα κές των
Τρι κά λων για μία σει ρά αδι κή μα τα
όπως ληστεία, πλαστογραφία, εκβια σμό και δουλεμπόριο. Ομολόγησε ότι
έδω σε κα τά θε ση μέ σα στη φυ λα κή
όπου κρατείται στο γραφείο του Διοικητή της φυλακής παρουσία ανθρώ που της μυστικής αστυνομίας του Πα κιστάν και μάλιστα στις 19/1 την ημέρα της δίκης στο Συμβούλιο Εφετών.
Ο δεύτερος μάρτυρας ο Μοχάμετ Τάρι δήλωσε ότι και αυτός έδωσε κατά-

θεση την ίδια μέρα στην ίδια φυλακή
και με παρουσία του πρώτου Γραμματέα της Πρεσβείας.
Η σκευω ρία που προ σπά θη σε να
στήσει η πακιστανική πρεσβεία κατέρρευσε για δεύτερη φορά. Μάρτυρες
υπεράσπισης στον Τζαβέντ κατάθεσαν
ο Αρης Μουσιώνης βουλευτής ΠΑΣΟΚ,
ο Στρατής Κόρακας ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ, ο Γιάννης Σηφακάκης, συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον
Πόλεμο, ο Γρηγόρης Φελώνης πρόε δρος του ΕΚΑ, η Δάφνη Τσιχλή εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας και ο
Μοχάμετ Αρίφ που όπως και στην προηγούμενη δίκη δήλωσε ότι οι άνθρωποι
της Πρεσβείας τον εκβίασαν και τον
φόβισαν προκειμένου να καταγγείλει
τον Τζαβέντ για δουλεμπόριο. Παρών
στη δίκη ήταν και ο Αλέκος Αλαβάνος
πρόεδρος του ΣΥΝ.

Aπαγωγές
«Αμέσως μετά την αποκάλυψη αυτού του άθλιου γεγονότος που προσβάλει τον πολιτισμό μας, της απαγωγής των συμπατριωτών του, άρχισε η
προσπάθεια κατασυκοφάντησης του
Τζαβέντ Ασλάμ», κατέθεσε ο Α. Μουσι ώ νης. «Το Πακι στάν θέ λει να τον
πάρει από δω και να τον πάει στη χώρα όπου υπάρχουν καταγ γελί ες για
μη δίκαιες δίκες. Στόχος είναι να κουκουλωθεί η υπόθεση των απαγωγών».
«Εκφράζω τη λύπη μου για την προσφυγή του εισαγγελέα εκδόσεων», είπε ο Στ. Κόρακας. «Στη Δημοκρατική
Συσπείρωση γνωρίζουμε τον Τζαβέντ
Ασλάμ σαν αγωνιστή. Τα προβλήματά
του ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του
2005 όταν του έγινε πρόταση να μην
γίνουν εκλογές στην κοινότητα και να
τον ορίσει ο ίδιος ο Πρέσβης πρόε δρο. Από τότε έγινε στόχος και οι επιθέσεις σε βάρος του εντάθηκαν όταν
βγήκε και κατήγγειλε τις απαγωγές,
που έγιναν από μυστικές υπηρεσίες

της Βρετανίας με την ανοχή των ελληνικών αρχών και τη συνεργασία της
δικτατορίας του Πακιστάν. Ολη αυτή
η σκευω ρία απο βλέ πει στο να του
κλεί σει το στό μα. Σας κα λώ να μην
συνεργήσετε».
«Η υπόθεση είναι πολιτική», είπε ο
Γ. Σηφακάκης. «Ο Τζαβέντ δεν έχει
ποτέ κατηγορηθεί στο παρελθόν. Σε
δί κη που έγι νε το Σε πτέμ βριο του
2006 κρίθηκε αθώος. Οι κατηγορίες
ξεκίνησαν από πέρσι το Μάρτη. Μέχρι
εκεί νη την στιγ μή ήταν αυ τός που
απο κά λυ ψε τις απα γω γές απέ να ντι
στις πιέσεις και τους εκβιασμούς που
προσπάθησε να στήσει η πακιστανική
Πρεσβεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι
προσπάθησαν να συκοφαντήσουν και
τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
ως πράκτορες των Ινδών που θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα
στις σχέσεις Ελλάδας Πακιστάν».
«Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι αυτός που
προσπαθεί να μάθει στην πακιστανική
κοινότητα τι σημαίνουν δημοκρατικές
διαδικασίες», είπε ο Γρ. Φελώνης. «Το
‘97 ο Μουσάραφ ανέβηκε στην εξουσία με τη βία. Υπάρχουν πακιστανοί
που διώκονται και έχουν εκδοθεί στο
Γκουαντανάμο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο γι’ αυτόν να γυρίσει στο
Πακιστάν. Σαν ΓΣΕΕ είμαστε σίγουροι
για την αθωότητά του και γι’ αυτό καταβάλαμε και την εγγύηση των 30χιλιάδων ευρώ για να αποφυλακιστεί».
Η τελική απόφαση του Αρείου Πά γου θα βγει την παραμονή του μεγάλου αντιπολεμικού συλλαλητηρίου
στο Σύνταγμα, όπου η Πακιστανική
Κοινότητα οργανώνει μαζική συμμετοχή. Οπως εξελίχθηκαν τα πράγματα
το αντιπολεμικό κίνημα θα γιορτάζει
εκείνη την ημέρα άλλη μία μεγάλη νίκη και θα δείξει την αποφασιστικότη τά του να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι
να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι
των απαγωγών.

Το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο
Αμβούργο της Γερμανίας
πανευρωπαϊκή προπαρασκευαστική συνάντηση για
τη διεθνή διαδήλωση που
θα γίνει στο Ροστόκ στις 2
Ιούνη 2007 ενάντια στους
G8. Τη συζήτηση άνοιξε η
Κριστίνε Μπούχολτς από
το Αριστερό Κόμμα της
Γερμανίας που δημιουργήθηκε πέρσι, έκανε ένα πετυχημένο κατέβασμα στις
εκλογές και οργανώνει τώρα για τη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στους ηγέτες
του πολέμου και του νεοφιλελευθερισμού. Θέλουμε μια μαζικότητα αντίστοιχη με εκείνη της Γένοβας , είπε χαρακτηριστικά.
Ήδη ένα τεράστιο φάσμα αριστερών οργανώσεων, συνδικάτων και ΜΚΟ
συντονίζεται και έχει τυπώσει μαζικά χιλιάδες
προκηρύξεις και αφίσες
που διακινούνται σ’ όλη τη
Γερμανία. Στη συνάντηση
παραβρέθηκαν αντιπρό σωποι από τη Γαλλία, την
Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες
χώρες καθώς και από την
Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος
της Πρωτοβουλίας Γένοβα
και της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο μετέφερε την εικόνα από το κίνημα της παιδείας στην Ελλάδα, την καταστολή που
δέχτηκε, αλλά και το θυμό
για την κυβέρνηση που
χρησιμοποιεί μεθόδους
Σαρκοζί και τόνισε ότι αυτό το μεγάλο κίνημα βρίσκεται σε άμεση κόντρα
με τις πολιτικές των G8.
Επίσης, κάλεσε για υπογραφή σε κείμενο διαμαρ τυρίας που κυκλοφόρησε
διαδικτυακά και για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
έξω από τις ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού,
κάτι που ήδη ετοιμάζεται
στο Παρίσι. Επίσης τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του
Ελληνικού κοινωνικού Φόρουμ με ερωτήσεις για τη
διαδρομή της πορείας, τις
μεταφράσεις και τη φιλοξενία των ελλήνων διαδηλωτών. Θα ακολουθήσει
στις 13-15 Απρίλη η τελευταία προπαρασκευαστική
συνάντηση που θα γίνει
στο ίδιο το Ροστόκ.

Μπάμπης
Κουρουνδής
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Aυτό το
Σάββατο
17 Mάρτη

OΛOI ΣTO
ΣYNTAΓMA
B

ράζει η οργή ενάντια στις προκλήσεις της κυβέρνησης.
Bγήκε ο Kαραμανλής και μίλησε για "φασίστες" που καλύπτονται από τους φοιτητές στα συλλαλητήριά τους.
Eίναι κυριολεκτικά θράσος να βγαίνει ο αρχηγός της NΔ και
να παριστάνει ότι τα MAT του Πολύδωρα προστατεύουν τη
δημοκρατία όταν χτυπάνε τις φοιτητικές διαδηλώσεις.

Nοσηλεύτριες του Tζάνειου νοσοκομείου
στον Πειραιά σε κινητοποίηση στις 7 Mάρτη.

28 Mάρτη
η επόμενη κλιμάκωση
24

ωρη απεργία κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την
Τετάρτη 28 Μάρτη. Είναι η ημέρα
που μπορεί να μετατραπεί σε ένα
νέο πανεργατικό και πανεκπαιδευτικό σεισμό
ενάντια στην κυβέρνηση Καραμανλή.
Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προχωρήσει στην
24ωρη απεργία σαν απάντηση στο σκάνδαλο
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων και διεκδικώντας αυξήσεις
στους μισθούς (1250 ευρώ κατώτατο), μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους, αύξηση της
χρηματοδότησης στην Παιδεία και την υγεία
και υλοποίηση των υποσχέσεων της κυβέρνησης για ένταξη των εργαζόμενων στο Δημόσιο
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
Οπως καταγγέλλει η ΑΔΕΔΥ «αντιμετωπίζουμε μαζί και με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το άθλιο περιβάλλον των παιχνι διών και του τζόγου γύρω από τα ασφαλιστικά
ταμεία». Το ΤΕΑΔΥ είχε αναθέσει στην χρημα τιστηριακή εταιρεία «Ακρόπολις» να παίξει το
αποθεματικό του στην αγορά των ομολόγων,
δηλαδή τα χρήματα που συγκεντρώνει από τις
εισφορές των εργαζομένων. Aποτέλεσμα ήταν
να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά του Tαμείου. Οπως αναφέρει πολύ χαρα κτηριστικά η ΑΔΕΔΥ «το σίγουρο χαρτί των ερ γα ζο μέ νων για το μέλ λον των δι καιω μά των
τους, της ζωής τους, είναι η συνέχεια και η
ένταση του αγώνα, των απεργιών».
Μαζί με την ΑΔΕΔΥ μία σειρά από Ομοσπον δίες κλιμακώνουν στα τέλη Μάρτη τις κινητοποιήσεις τους. Η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε να προχω ρή σει σε 48ωρη απερ γία στις 28 και 29
Μάρ τη. Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της
Ομο σπον δί ας των Νο σο κο μεια κών Για τρών
«οι δεδουλευμένες εφημερίες του Δεκεμβρίου
2006 δεν έχουν ακόμη καταβληθεί ενώ υπάρχει ένα ομιχλώδες καθεστώς για τις εφημερίες
του Ιανουαρίου και εφεξής. Τα κονδύλια εφη -

μεριών που έχουν χορηγηθεί στα Νοσοκομεία
για το τρέχον έτος είναι στην πλειονότητα ισόποσα μ’ εκείνα του προηγούμενου έτους και
σε μερικές περιπτώσεις μειωμένα. Δεν έχει
καν συνυπολογιστεί η πενιχρή εισοδηματική
πολιτική του 3,5%. Τούτο προκαλεί δεκάδες
δυσλειτουργίες και σύντομα θα προκαλέσει
σοβαρά προβλήματα στην εφημέρευση των
Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας».
Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν ανθρώπινο ωράριο, προσλήψεις, αξιοπρεπές μισθολόγιο και προαναγγέλλουν νέο γύρο απεργιακών
κινητοποιήσεων μετά τα τέλη του Μάρτη.

Nοσοκομεία
Η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει φτάσει
στο απροχώ ρη το. Την περασμένη Τετάρτη
7/3 οι πρόεδροι των σωματείων των τριών νοσοκομείων του Πειραιά έδωσαν κοινή συνέντευξη τύ που, ύστερα από στά ση εργασίας
και μαζική συ γκέντρωση των ερ γαζομένων
στην πύλη του Τζανείου Νοσοκομείου.
Οπως τόνι σαν αυ τή τη στιγ μή υπάρ χουν
308 κενά στη νοσηλευτική υπηρεσία του Τζανείου, στο Μεταξά τα τελευταία χρόνια έγιναν
3 προσλήψεις και 140 αποχωρήσεις λόγω συ νταξιοδότησης, ενώ στα Μαγειρεία του Κρατι κού Νίκαιας εργάζονται 9 άτομα με αποτέλε σμα αν αρρωστήσει ο μάγειρας οι ασθενείς
να μείνουν νηστικοί. Ο Αβραμόπουλος υπό σχεται 6.000 προσλήψεις όμως η συντριπτική
πλειοψηφία θα προσληφθούν με stage και με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα τρία νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε
κοι νή απερ για κή κι νη το ποί η ση και πο ρεία
στον Πειραιά στα τέλη του Μάρτη.
Με βασικό αίτημα τις προσλήψεις προσωπικού συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκο μείου έκαναν την Τρίτη 13/3 και οι εργαζόμε νοι στο Ιπποκράτειο, ενώ την Τετάρτη 14/3

προγραμματίζουν πορεία στο Α’ ΔΥΠΕ.
Σα να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα ο Αβραμόπουλος ετοιμάζεται να πετσοκόψει ακόμα
περισσότερο τις δαπάνες για τα νοσοκομεία,
με νέο νομοσχέδιο που υποτίθεται θα «νοικοκυρέψει» τις δαπάνες για τις προμήθειες των
νοσοκομείων. Το νέο σχέδιο νόμου παρεμβαίνει στη χρηματοδότηση των συμβάσεων προ μηθειών, και ορίζει ότι θα υπάρχει διαδικασία
προεξόφλησής τους από τις εμπορικές τράπε ζες. Στην πραγ μα τι κό τη τα πρό κει ται για
κονδύλια που διαχειρίζονταν τα ίδια τα νοσοκομεία και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά πήγαινε για να καλύψει υπερωρίες του προσωπικού, που τώρα θα κοπούν μαχαίρι.
Η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Μάρτη γίνεται την ίδια ημέρα που θα ψηφίζεται στη βουλή για δεύτερη φορά η αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για
μία πανεργατική απεργία κόντρα στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας και της Υγείας, που θα
ενώσει το ποτάμι των φοιτητικών καταλήψεων
με την οργή που αισθάνονται οι εργαζόμενοι
απέναντι σε μία κυβέρνηση που θέλει να ξεπουλήσει όχι μόνο τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία αλλά ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα είναι επίσης η καλύτερη απάντηση
στην στρατηγική της έντασης και της καταστο λής που υιο θε τεί η κυ βέρ νη ση της ΝΔ
προκειμένου να απομονώσει το κίνημα των
φοιτητών από όλους τους εργαζόμενους.
Απο την Πέμπτη ξεκινάει το 33ο Συνέδριο
της ΓΣΕΕ. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να αποφασιστεί από το συνέδριο ότι η 28 Μάρτη θα
μετατραπεί σε ημέρα πανεργατικού ξεσηκωμού ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και την
πολιτική της, κλιμακώνοντας όλοι μαζί τους
αγώνες για δημόσια και δωρεάν παιδεία και
υγεία, αυξήσεις και όχι ιδιωτικοποιήσεις.

Kατερίνα Θωίδου

Ποιος είναι προστάτης της δημοκρατίας; H κυβέρνηση
που βαρύνεται με τα σκάνδαλα των απαγωγών και των υποκλοπών; H κυβέρνηση που είναι μπλεγμένη στις πτήσεις της
Air CIA και στέλνει την EYΠ να αρπάζει αθώους μετανάστες
και να τους φοράει κουκούλες για να τους βασανίζουν πρά κτορες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών;
Mήπως είναι προστάτης της δημοκρατίας ο ίδιος ο Kαραμανλής που ετοιμάζεται να πάει στο Aφγανιστάν για να στηρίξει την κατοχική κυβέρνηση που έχουν επιβάλει ο Mπους
και ο Mπλερ; Aυτά είναι τα πρότυπα δημοκρατίας της Nέας
Δημοκρατίας: τα κολαστήρια του Mπαγκράμ, του Aμπού
Γκράιμπ και του Γκουαντάναμο.

Διεθνές
Nα γιατί αυτό το Σάββατο, 17 Mάρτη, θα είμαστε όλοι στο
Σύνταγμα. Tο διεθνές αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την εισβολή στο Iράκ χαράζει την πιο μεγάλη διαχωριστική γραμμή. Aπό τη μια οι
Mπους και οι Kαραμανλήδες αυτού του κόσμου κι από την
άλλη όλοι εμείς: οι διαδηλωτές της Λατινικής Aμερικής που
βγήκαν στους δρόμους από τη Bραζιλία μέχρι το Mεξικό. Oι
διαδηλωτές της Nότιας Kορέας που θα δώσουν μάχη στο
κέντρο της Σεούλ για να βαδίσουν ενάντια στον πόλεμο κόντρα στις απαγορεύσεις της κυβέρνησής τους. Oι διαδηλωτές της Iταλίας που καταγγέλουν τη συμπόρευση της κεντροαριστεράς με τους Mπερλουσκόνι και τους Mπους.
Tο Σάββατο είναι η στιγμή που ενωνόμαστε με όλο αυτό
το διεθνές κίνημα. Eίναι επίσης η στιγμή για να βγούμε όλοι
στους δρόμους στο πλευρό των φοιτητών. Oι Γενικές Συνελεύσεις των Kαταλήψεων έχουν πάρει αποφάσεις σχεδόν
παντού για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο ενάντια στον
πόλεμο και ενάντια στην καταπάτηση των δημοκρατικών
ελευθεριών. Tαυτόχρονα, σ'αυτό το συλλαλητήριο καλούν
τα συνδικάτα, το Συνέδριο της ΠOΣΔEΠ, η Συνέλευση Προέδρων των EΛME, η OTOE, η AΔEΔY, η ΓΣEE, τα Eργατικά
Kέντρα της Aθήνας και πολλών άλλων πόλεων.
Γι'αυτό, η 17 Mάρτη θα είναι ένα μεγάλο βήμα στον κοινό
αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση της βίας, της τρομοκρατίας και
της πολεμοκαπηλείας. Oλοι στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 2μμ.

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη εργατικη εφημεριδα
εκδίδεται από το ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα
Iδιοκτήτης: EKΔOΣEIΣ EPΓATIKH ΔHMOKPATIA
Eκδότης: Kώστας Πίττας Διευθυντής: Πάνος Γκαργκάνας
Eκτύπωση: Mεσημβρινή Α.Ε.
Hλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, Α. 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
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Aντιπολεμικός συναγερμός
N.IΩNIA

ΠEPIΣTEPI

Ακρως εν δια φέ ρου σα ήταν η
συζήτηση με τον βετεράνο πεζοναύτη και νυν αντιπολεμικό ακτιβιστή Τζίμυ Μάσεϊ που διοργάνωσε
η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο στο παλαιό δημαρχείο Ν.Ιωνίας
την Πέ μπτη 8 Μάρ τη και στην
οποία συμμετείχαν δεκάδες άτομα
από την περιοχή.
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, εκπρό σωπος της Συμμαχίας Σταματήστε
τον Πόλεμο ανέφερε ότι στις ΗΠΑ
προσεγγίζονται φοιτητές που δεν
έχουν να πληρώσουν τα δίδακτρα
στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, άποροι
και κατάδικοι και τους γίνεται πρόταση να πολεμήσουν στο Ιράκ με
αντίτιμο το σβήσιμο χρεών, ποινών
με αντάλαγμα παροχή οικονομικού
μπόνους καθώς και χορήγηση ισόβιας ασφάλισης και κατοικίας. Συνέδεσε έτσι το κίνημα ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της παιδείας με το
αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Νά σος
Μπρά τσος, δημοσιογράφος στην
ΕΡΤ, συνέδεσε το θέμα των πολεμικών δαπανών με την συρρίκνωση
των κοινωνικών δαπανών φέρνοντας σαν παράδειγμα τις ελλείψεις
προσωπικού στο Αγ. Όλγα και τις
19 απολύσεις στον Δήμο Ν.Ιωνίας
την ώρα που η ελληνική κυβέρνη ση διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις
στο Αφγανιστάν και αλλού.
Ο Γιώργος Ράγκος, συντονιστής
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στα ΒΔ
προάστια, έδωσε έμφαση στο ρόλο των αντιπολεμικών κινημάτων
που σήμερα εμφανίστηκαν με πιο
γρήγορους ρυθμούς από ότι στην
περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ.
Εγιναν επίσης ερωτήσεις για την
κατάσταση στις ΗΠΑ αλλά και παρεμβάσεις για την ανάγκη να συνεχίσει τη δράση του το αντιπολεμικό κίνημα εδώ ενάντια στην εμπλοκή της κυ βέρ νη σης στο «διαρ κή
πόλεμο» του Μπους.
Συγκινητική ήταν η στιγμή που
ένας ελ λη νο α με ρι κά νος που βρί σκονταν στις ΗΠΑ και είχε διαδηλώσει στις 15 Φλεβάρη 2003 ενάντια στην τότε διαφαινόμενη απειλή
πο λέ μου στο Ιράκ, χά ρι σε στον
Τ.Μάσεϊ μια φωτογραφία από εκεί νη την διαδήλωση με την αμερικάνι κη σημαία να έχει πάνω της ζωγρα φισμένο το σήμα της ειρήνης.
Στην εκ δή λω ση συμ με τεί χαν
επίσης ο Γ.Τσοπανίδης (πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου), η Έλλη Αμπατζή από τον ΔΟΝΝΙΑ, μέλη
της ΔΑ ΣΙ (Κα τη μερ τζή, Αμα να τί δης), από τον σύλλογο Αλαγιωτών
ο κ.Τσοπανάκος, καθώς και δεκά δες πολίτες.
Το ρα ντε βού ανα νε ώ θη κε για
τις 17 Μάρ τη στις 2μμ στο Σύ νταγ μα, αλ λά και στις δρά σεις
που θα μεσολαβήσουν μέχρι τότε
για την προπαγάνδιση του συλλα λητηρίου.
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Στις σχολές και στα
σχολεία
Π

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ και μι λάω τη στιγ μή που οι
φοιτη τές παλεύουν για να μην ιδιωτικοποιηθεί η παιδεία». Με αυτά τα λόγια ο Τζίμι Μάσεϊ ξεκίνησε την ομιλία
του στην εκδή λωση που οργάνωσε η
Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο Περιστεριού την Κυριακή 11 Μάρτη. Ο
Γιάννης Σηφακάκης, συντονιστής της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο μίλησε για τη συμμετοχή της κυ βέρ νησης στα εγκλήματα του Μπους και στο
Ιράκ και στο Αφγανιστάν αλλά και με
τις επιθέσεις στα δημοκρατικά δικαιώματα που εξαπολύει. Στην εκ δή λω ση
συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο Δήμο.

TPAΠEZEΣ
Πε ρίπου τριά ντα τραπεζοϋπάλλη λοι
συμμετείχαν στην εκδήλωση που οργάνωσε η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο με την στήριξη της ΟΤΟΕ τη Δευτέρα 12 Μάρτη, με ομιλητή τον Τζίμι Μάσεϊ στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Ο βετεράνος από το Ιράκ μίλησε για
τις εμπειρίες του και το αντιπολεμικό κίνημα που μεγαλώνει στις ΗΠΑ. «Θέλω
να σας πω τι έχει φέρει η ιδιωτικοποίη ση στην Αμερική. Στέλνει την αφρόκρεμα της νεολαίας της εργατικής τάξης

που δεν έχει λεφτά να σπουδάσει κατευθείαν στο στρατό» είπε.
Παρόλο που ο χρόνος ήταν περιορισμένος, αφού σε λίγη ώρα θα μιλούσε
στην εκδήλωση στη Νομική, οι ερωτή σεις και οι τοποθετήσεις έπεσαν βροχή.
«Συγχαρητήρια, καταρχήν, γιατί πήρες
αυτή τη θέση πριν αρχίσει να διαφαίνεται η ήττα του Μπους στο Ιράκ» είπε
ένας τραπεζοϋπάλληλος. Κάποιος άλλος ρώτησε «αν πραγματικά ο αμερικάνικος λαός έχει αλλάξει τις ιδέες του,

ποια είναι η κατάσταση του αντιπολεμι κού κινήματος;»
Ο Δημήτρης Τσουκαλάς, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι «η
ΟΤΟΕ ήταν και θα παραμείνει ένα συνδικάτο με πολιτικό προσανατολισμό και
απόψεις, ιδιαίτερα ενάντια στον πόλεμο.
Γι’ αυτό το επόμενο βήμα μας θα είναι
το συλλαλητήριο της 17 Μάρτη αλλά
και όλες τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν.»

MAPOYΣI
Πά νω από σα ρά ντα άτο μα
συμ με τεί χαν την Δευ τέ ρα 12
Μάρτη στην αντιπολεμική εκδήλωση που πραγ ματοποιή θη κε
στο Μαρούσι ενόψει του αντιπολεμικού συλλαλη τηρίου του
Σαββάτου.
Ομι λη τές ήταν ο Γιώρ γος
Ράγκος από την Συμμαχία Σταματή στε τον Πόλεμο, ο Σπύρος Σαμιακός από την Δημοτική Κί νη ση του Μα ρου σιού
«Κόντρα στον Καιρό» και εκπρό σω πος από το Ελ λη νι κό
Κοινωνικό Φόρουμ, ενώ ακολού θη σαν και πα ρεμ βά σεις
από τον κόσμο.
Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στην αναγκαιότητα ενός
με γά λου συλ λα λη τη ρί ου το
Σάβ βα το, τό σο ενά ντια στην
συνεχιζόμενη κατοχή του Ιράκ,
όσο και ενάντια στην ελληνική
συμ με το χή στον πό λε μο του

Μπους αλλά και τα σχέδια τους
για επέκταση του πολέμου στο
Ιράν, ενώ ιδιαί τε ρη ανα φο ρά
έγινε και στην νίκη του κινήματος απέναντι στην κυβέρνηση,
όταν ο Πολύδωρας πήγε να βάλει χέρι στον Τζαβέτ Ασλάμ τον
Πρό ε δρο της Πα κι στα νι κής
Κοινότητας.
Στο τέλος της συζήτησης δόθηκε ραντεβού για την ερχόμε νη Παρασκευή, όπου σε μια από
κοινού εξόρμηση θα προπαγανδίσουμε το συλλαλητήριο του
Σαββάτου, επίσης αποφασίστηκε και η κατάθεση ενός ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρουσιού, τόσο ενάντια στην συνεχιζόμενη κατοχή
του Ιράκ, όσο και για την ελληνική συμμετοχή σ’ αυτόν τον πόλεμο.

Δημήτρης Λάμπρου

Ο Κώστας Βλάχος δημοτικός σύμ βουλος της παράταξης «Δύναμη Ανα νέ ω σης και Δη μιουρ γί ας» χαι ρέ τι σε
την εκδήλωση, τονίζοντας ότι το «Ιράκ
είναι κοντά μας όλοι ξέρουμε τη πα ροι μία για το σπί τι του γεί το να που
καίγεται...» ενώ δήλωσε ότι η παράταξή του θα συμβάλει με όποιο τρόπο
μπορεί στο αντιπολεμικό κίνημα.
Ο Στέ λιος Γε ωρ γα ντάς, αντιπρόε δρος του σωματείου των συμβασιούχων του Δήμου, είπε ότι θα ενημερώ σει τους συναδέλφους του με τρυκάκια και άλλα υλικά της Συμμαχίας για
το συλλαλητήριο της 17 Μάρτη. Ο Δ.
Κούνδουρος από τον Περιβαλλοντικό
Σύλλογο του Περιστεριού είπε ότι «ο
Τζίμι Μάσει κατέθεσε εδώ συγκλονιστικές εμπειρίες, μια ολόκληρη στάση ζω ής» ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε και ο
Σταύ ρος Ντά βος από την Επι τρο πή
της Πετρούπολης ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
«Που ήταν οι αμερικάνοι όταν ο Σαντάμ μας φυλάκιζε και μας κυνηγούσε
τριάντα χρόνια; Ήταν σύμμαχοί του»
είπε ο Ρόνι, πρόσφυγας από το Ιράκ
«Θέλουν τώρα το Ιράκ και για τα πετρέλαια αλλά και γιατί είναι στο κέντρο
της περιοχής που θέλουν να ελέγξουν.
Αυτά που λένε για την Αντίσταση είναι
τα περισσότερα ψέματα» τόνισε. Ο
Μιχάλης Βερβέρης, μέλος της Συμμαχίας κάλεσε όλους τους παραυρισκό μενους «να γίνουμε ενεργητικοί φο ρείς των ιδεών του αντιπολεμικού κινήματος και να δουλέψουμε για την επιτυχία του συλλαλητήριου της 17 Μάρτη». Η Λίλιαν Μπουρίτη, από την Πρω τοβουλία Γένοβα τόνισε ότι το αντιπολεμικό συλλαλητήριο γίνεται μετά την
βάρβαρη επίθεση των ΜΑΤ του Πολύδωρα στη πανελλαδικό συλλαλητήριο
των καταλήψεων και ότι η επιτυχία του
θα είναι η καλύτερη απάντηση στην
κυβέρνηση.
Πολλές ερωτήσεις έγιναν στον Τζίμι
Μάσεϊ γύρω από το αντιπολεμικό κίνημα στην Αμερική, τις εμπειρίες των φαντάρων, τις εκτιμήσεις του για τα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης του
Μπους. . Στο τέλος της εκδήλωσης
όλοι πήραν υλικά να διακινήσουν.

ροχωράνε και στα σχολεία οι προετοιμασίες για τη
μαζική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο
αντιπολεμικό συλλαλητήριο της 17 Μάρτη. «Θα κατέβουμε το Σάββατο, γιατί είμαστε κατά του Μπους, βάζουμε ένα «Χ» σ’ αυτόν τον άνθρωπο είμαστε γενικά κατά του
πολέμου.

T

η δυναμική παρουσία του κινήμα τος των φοιτητικών κα ταλήψεων θα έχει το πανελλαδικό αντιπολεμικό συλαλλητήριο
της 17 Mάρτη στην Aθήνα. Δεκάδες
γενικές συ νελεύσεις και κατειλημ μέ νες σχο λές από όλη τη χώ ρα,
όπως η Φιλοσοφική και η Nομι κή
Aθή νας, το Πάντειο και η AΣOEE,
το Συντονιστικό όλων των Kαταλή ψεων στα Γιάννενα, τα Συντονιστικά
Kαταλήψεων AEI και TEI Pεθύμνου,
συν δέ ουν τη μά χη ενά ντια στην
ιδιωτικοποίηση της Eκπαίδευσης με
τη μά χη ενά ντια στον πόλε μο και
διαδηλώνουν το Σάββατο στις 2μμ
στο Σύνταγμα.
"Στόχος μας είναι χιλιάδες φοιτητές από τη σχολή να συμμετέχουν
το Σαβ βά το στο Σύ νταγ μα, όπως
στα πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια", μας είπε η Δήμητρα Περίσσιου
από τη Φιλοσοφική της Aθήνας, "H
απόφαση για συμμετοχή της κατά ληψής μας στις 17 Mάρτη έχει παρθεί εδώ και πολύ καιρό μέσα από
μια μαζικότατη γενική συνέλευση
αποδεικνύοντας ότι το κίνημα των
φοιτητών μαζικοποιεί όλα τα μεγάλα μέτωπα σύγκρουσης όπως είναι
το αντιπολεμικό. Oι φοιτητές της
Πρωτοβουλίας Γένοβα και της Συμμα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία με αντιπολεμικά πανό και θα
συνεχίσουμε με εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους γύρω από τη σχολή, με αντιπολεμική βιντεοπροβολή
και συζήτηση την Tετάρτη 14/3 στις
1μμ, με τη δημιουργία την Παρασκευή του αντιπολεμικού πανό της
κατάληψης της ΦΛΣ που θα κρατάμε στη διαδήλωση".
"H απόφαση του Συντονιστικού

Kατάληψης όλων των σχολών στα
Γιάννενα για συμμετοχή των καταλήψεων στις 17 Mάρτη στο Σύνταγμα υλοποιείται με ένα πλούσιο πρόγραμ μα δρά σης για την επι τυ χία
του κα τε βά σμα τος στην Aθή να",
μας είπε ο Xρή στος Aργύρης από
την Iατρική Iωαννίνων, "Tην Tετάρτη
14/3 στη 1μμ οι φοιτητές της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο ξεκινάμε με μεγάλη εξόρμηση στη Λέσχη. Την ίδια μέρα στις 4μμ οργανώνεται από το Συντονιστικό της Iατρικής συζήτηση για την κοινή μάχη
αντιπολεμικού και φοιτητικού κινήματος με ομιλητή τον πρόεδρο του
ΔEΠ Iωαννίνων.
Την επόμενη ημέρα το Συντονιστικό όλων των σχολών έχει αποφα σίσει ολονύχτια προβολή αντιπολεμικών ταινιών που τη συνδιοργανώ νει με την Kινηματογραφική Oμάδα
'Copy' και τη Συμμαχία. Eπιπλέον σε
σύσκεψη των καταλήψεων με το Eργατικό Kέντρο, τα συνδικάτα της Eκπαί δευ σης και άλ λους φο ρείς τη
Δευ τέ ρα απο φα σί στη καν κοι νές
εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους
όπως το νο σο κο μείο Xα τζη κώ στα
και τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη
αλλά και σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση για τη μάχη της παιδείας
και του αντιπολεμικού κινήματος".

Συναυλία
"Mετά την εκδήλωση με το Tζίμι
Mάσεϊ και την αντιπολεμική συναυλία από τη μουσική ομάδα του Πανεπιστημίου Pεθύμνου την Tρίτη 13/3
το βράδυ, οι φοι τητές της Γένοβα
και της Συμμαχίας συνεχί ζουμε τη
δράση μας για να ανέβουμε όσο το
δυνατόν πε ρισ σότερος κό σμος το

Σάββατο στην Aθήνα", μας είπε ο Nίκος Σκιαδάς από το TEI Pεθύμνου.
"Tην Tετάρτη 14/3 οργανώνουμε
με γά λη πι κε το φο ρία στο Πα νε πι στήμιο. Tην επόμενη ημέρα έχουμε
συζήτηση και βιντεοπροβολή στο
Nοσοκομείο με ομιλητή τον πρόεδρο των γιατρών. Tο μεσημέρι εκδήλωση στο Mουσικό Λύκειο και το
βρά δυ με γά λη πι κε το φο ρία στην
πόλη. Σε όλα αυτά συνεργαζόμαστε
με την πακιστανική και τις αραβικές
κοινότητες της πόλης που μοιράζουν προκηρύξεις και οργανώνουν
συζητήσεις σε στέκια μεταναστών".
"Mετά την απόφασή μας για συμ μετοχή στο αντιπολεμικό συλλαλη τή ριο της 17 Mάρ τη στην Aθή να
στο Σύνταγμα, η συντονιστική επιτροπή κατάληψης της σχολής οργα νώ νει μια σει ρά αντι πο λε μι κών
δράσεων όλη τη βδομάδα", μας είπε η Aλεξάν δρα Σια φά κα από τα
MME Θεσσαλονίκης, "Tη Δευτέρα
φτιάξαμε αντιπολεμικά πανό που τα
αναρτήσαμε στην είσοδο της σχολής και στην αίθουσα που κάνουμε
τη συνέλευσή μας. Στη συνέλευση
θα υπάρ χει αντι πο λε μι κό κεί με νο
υπογραφών του Συλλόγου μας, ενώ
την Πέ μπτη θα έχου με όλη μέ ρα
αντιπολεμικές βιντεοπροβολές. Η
επίθεση της αστυνομίας στη διαδήλωση των καταλήψεων την περασμένη Πέμπτη έχει εξοργίσει τους
φοι τη τές. Πολ λά παι διά από τη
Θεσ σα λο νί κη συ νε λή φθη σαν και
κα τη γο ρού νται χω ρίς λό γο, ενώ
ακόμα πιο πολλοί, όπως κι εγώ, χτυπήθηκαν άγρια από την αστυνομία
του Πολύδωρα. Oλοι πλέον φωνάζουν το σύνθημα 'Δώστε λεφτά για
την παιδεία, όχι για τον πόλεμο και
την αστυνομία'".

Τον πόλεμο τον βλέπω,
τον βλέπεις και εσύ,
τον πόλεμο τον βλέπουν
τα πλάσματα στη γη.
Τον βλέπουν και πονάνε
πονάνε φοβερά
και δεν ελπίζουν πλέον
του ήλιου τα φτερά.
Τον πόλεμο τον νιώθω,
τον νιώθεις κι εσύ,
τον πόλεμο τον νιώθω,
όταν χάνεται η ζωή.
Τον πόλεμο τον νιώθω,
τον νιώθω στην καρδιά,
τον νιώθουνε ακόμα και
τα μικρά παιδιά.
Του πολέμου η αλήθεια
είναι δραματική,
γιατί αυτοί που μάχονται
χάνουνε τη ψυχή.
Ο πόλεμος πιστεύω,
δεν έχει νικητές,
έχει μονάχα τάχα μου
σπουδαίους κατακτητές.
Φέρνει μονάχα πόνο,
πόνο στη ψυχή,
φέρνει μεγάλη θλίψη
και δύσκολη ζωή.
Πιστεύω σε εσένα,
πιστεύω στα παιδιά,
πιστεύω στην ειρήνη,
στου κόσμου τη χαρά.

Χριστίνα Μ.

ΣΤ2 165ο Δημ.
Σχολείο Αθηνών

Εχουμε κι εμείς δύναμη, δεν δεχόμαστε να μας ελέγχει
κανένας Μπους, καμιά κυβέρνηση, κανένα κράτος. Κάνουμε τις προετοιμασίες για το συλλαλητήριο. Αυτή τη στιγμή
φτιάχνουμε το πανό μας που είναι σαν τη διαφήμιση της
ΤΙΜ αλλά λέει «Θέλω να...τσακίσουμε τον Μπους!» Εχουμε
βάλει παντού αφίσες και αυτοκόλητα, την τέταρτη ώρα θα
κάνουμε βιντεοπροβολή στο σχολείο για να ενημερωθούμε
τί συμβαίνει με τον πόλεμο. Η συντριπτική πλειοψηφία του
σχολείου είναι μαζί μας. Στην πορεία θα κατέβουμε περίπου
20 παιδιά. Και μόνο που αντιδράς ενάντια στο πόλεμο νιώθεις καλά και κοντά στα παιδιά που υποφέρουν από τον πό λεμο» μας είπαν μαθήτριες της Β’ Λυκείου του Τμήματος
Αισθητικής του ΤΕΕ Ηλιούπολης.
«Εξι παιδιά από το σχολείο μου λένε ότι θα κατέβουν στην
πορεία οι περισσότεροι από τη τάξη μου. Το θέμα είναι ότι
τα παιδιά το γουστάρουν το αντιπολεμικό, μου το είπαν από
μόνοι τους ότι θέλουν να κατέβουν να έρθουν στην πορεία»
μας λέει η Ελίνα Γρύλλη από το Ζάννειο Γυμνάσιο Πειραιά
«Μίλησα σε μια καθηγήτρια και της ζήτησα να αφιερώσουμε
μια ολόκληρη σχολική ώρα για να συζητήσουμε σχετικά με
τον πόλεμο και την αντιπολεμική πορεία και συμφώνησε. Ο
πόλεμος είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής. Δεν κατεβαίνουμε στις
πορείες απλώς για να κατέβουμε, κατεβαίνουμε για να νικήσουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο.»

Bόμβα
«Εχω μοιράσει αρκετές προκηρύξεις στα παιδιά στο σχολείο μου τους έχω μιλήσει για να κατέβουν στην πορεία και
έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε πανό την Τετάρτη» μας είπε
ο Γιάννης Μαύραινας από το Εκπαιδευτήριο Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλλιθέας. «Πιστεύω ότι θα κατέβουν τουλάχιστον 25 παιδιά στην πορεία το Σάββατο. Το
σχολείο μας έχει τμήμα ραπτικής και θα πάρουμε από εκεί
ένα μεγάλο σεντόνι για να το βάψουμε με μια μεγάλη βόμβα με το απαγορευτικό. Εγώ είμαι σε τμήμα ξυλουργικής
και μπορώ να φτιάξω τα ξύλα. Η 17 Μάρτη είναι ένα συλλαλητήριο που πρέπει να κατέβουν όλοι οι μαθητές. Αμα κατέβει πολύς κόσμος, μπορούμε να νικήσουμε τον Μπους, τον
Καραμανλή, τη Μαριέτα...»
Ο Στέφανος Σααβερδα από την Ελληνογαλλική Σχολή Αγ
Παρασκευής μας είπε «Είμαστε ήδη τέσσερα παιδιά που θα
κατέβουμε στην πορεία το Σάββατο και έχω δώσει μαθητικές προκηρύξεις σε μια φίλη μου από το ελληνικό τμήμα να
μοιράσει. Τα αυτοκόλλητα σχεδόν μου έχουν τελειώσει. Τις
επόμενες μέρες θα συζητήσουμε να φτιάξουμε ένα πανό
για να συμμετέχουμε στη διαδήλωση. Πιστεύω ότι όλοι οι
μαθητές πρέπει να κατέβουν το Σάββατο για να είμαστε πιο
πολλοί και να σταματήσουμε τον πόλεμο.»
«Στο σύλλογό μου τον «Αριστοτέλη» περίπου δώδεκα συνάδελφοι και συναδέλφισες έχουμε πάρει υλικά για να ενημερώσουμε για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο της 17 Μάρτη» μας είπε η Χριστίνα Λαδά, δασκάλα στο 165ο Δημοτικό
Αθήνας «Επίσης στο σχολείο μου και σε ένα άλλο τα παιδάκια όλων των τάξεων έγραψαν ποιήματα και έκαναν ζωγραφιές με θέμα τον πόλεμο και την ειρήνη. Αυτή τη Πέμπτη
και την Παρασκευή θα κάνουμε έκθεση με αυτά σ’ αυτά τα
δυο σχολεία, να τα δουν κι οι γονείς που έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους.»
Η Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στην Αναθεώρηση του Αρθρου 16 Γαλατσίου-Πατησίων-Ν. Φιλαδέλφειας έκανε συμβολικό αποκλεισμό των δρόμων Ταϋγέτου και Γαλατσίου
την Τρίτη 5 Μάρτη. Στο κάλεσμα που μοιραζόταν στο κόσμο περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στο αντιπολεμικό
συλλαλητήριο της 17 Μάρτη..
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H Bαρβαρότητα των MAT έπεσε στο κενό

«Tίποτα δεν μας σταματά»
"H

κυβέρνηση δολοφονεί, εδώ
και τώ ρα να πα ραι τη θεί"
φώναζαν αργά το απόγευμα
της Πέμπτης 8 Mάρτη οι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που κατηφόριζαν
την οδό Eρμού προσπαθώντας να γλυτώσουν από τη μανία των MAT του Πολύδωρα. Tο ίδιο σκηνικό στην οδό Πανεπι στη μίου με χιλιά δες φοιτη τές να
βαδίζουν προς τα Προπύλαια, συγκλονισμένοι από την ωμή βία που δέχτηκε
μπροστά στη Bουλή η μαζικότατη πανελλαδική διαδήλωση των καταλήψεων. Aπό εκείνη την ώρα, η οργή για
την κυβέρνηση Kαραμανλή, την κυβέρνηση της βίας και της τρομοκρατίας,
ξεχειλίζει.
Aπό νω ρίς το πρωί της Πέ μπτης
φαινόταν ότι θα γίνει μία από τις μαζικότερες διαδηλώσεις των τελευταίων
χρόνων. H προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι "οι καταλήψεις κλείνουν", διαλυόταν, καθώς χιλιάδες φοιτητές και
φοιτήτριες από κάθε γωνιά της χώρας
κατέφταναν στα Προπύλαια. Συγκροτημένοι με τα πανό τους, φωνάζοντας
συν θή μα τα, χτυ πώ ντας πα λα μά κια,
τραγουδώντας, οι διαδηλωτές από τη
Θεσσαλονίκη, τη Πάτρα, τη Kρήτη, τη
Ξάνθη, τα Γιάννενα και όλη την επαρχία, δέχονταν το θερμό χειροκρότημα
των σχολών της Aθήνας μπαίνοντας
στα Προπύλαια.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ομιλίες. Πρώτος χαιρέτισε ο Tζίμι Mάσεϊ, ο
βετεράνος του Iράκ που δήλωσε ενθουσιασμένος από το κίνημα των καταλήψεων, κάλεσε τους φοιτητές στις
17 του Mάρτη να διαδηλώσουν αντιπολεμικά στο Σύνταγμα και τους προέτρεψε να φωνάξουν όλοι μαζί "Eιρήνη". Tο σύν θη μα "Δώ στε λε φτά για
την παιδεία, κι όχι για του NATO τα
σφαγεία" μαζί με το δυνατό χειροκρότημα που ακούστηκε μετά το χαιρετισμό του, έδειξε την ανταπόκριση των
φοιτητών.
H πορεία προς τη Bουλή κράτησε
αρκετές ώρες γιατί ο όγκος της διαδήλω σης ήταν πραγ μα τι κά τε ρά στιος.
Oταν η κεφαλή έφτασε στη Bουλή, τα
τε λευ ταία μπλοκ βρί σκο νταν ακό μα
στη μέση της Σταδίου. "Xημικά συλλή ψεις πυροβολισμοί, κάτω η κυβέρνηση
του Kαραμανλή", ήταν ένα από τα νέα
συνθήματα που ακούγονταν σε όλη τη
διάρκεια ως τη Bουλή.
H επίθεση των MAT ήταν προμελετη μένη και ξεκίνησε αμέσως. "Yλοποιούσαμε τις αποφάσεις των συλλόγων μας
για παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα
που ψήφιζαν το νόμο πλαίσιο στη Bου λή", μας περιέγραψε η Aλεξάνδρα Bασι λειάδη από τη Φι λοσοφική, "Mε το
που φτάσαμε στη Bουλή, τα MAT έκαναν μαζική εισβολή μέσα στα μπλοκ,
έριξαν πολλά χημικά και έσπασαν την
πορεία στα δύο. Tα μπροστινά μπλοκ,
του Πο λυ τε χνεί ου, της Πά τρας, της

Πέμπτη 8 Mάρτη μπροστά στη Bουλή λίγο πριν την επίθεση των πραιτόρων.
Ξάνθης και της Φιλοσοφικής αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε προς την
Πανεπιστημίου. Eκεί τα MAT συνέχισαν
να ρίχνουν δακρυγόνα και να μας ξυλοκοπούν. Eκαναν και συλλήψεις. Bρεθή καμε στη Bουκουρεστίου. Kάποιοι από
μας κλειστήκαμε σε μια πολυκατοικία.
Eίχε πέντε ορόφους και ήταν γεμάτοι
φοιτητές. Περιμέναμε να ηρεμήσουν τα
πράγματα και να βγούμε. Tελικά ενωθήκαμε με ένα μπλοκ που το κυνηγούσαν τα MAT και συνεχίσαμε μέχρι τα
Προπύλαια που ήταν και άσυλο και ξανασυγκροτηθήκαμε. Eχουμε μια κυβέρνηση δολοφόνων, κινδυνέψαμε πραγματικά να πεθάνουμε, βλέπαμε να χτυπούν συμφοιτητές μας αλύπητα".

Aποφασιστικότητα
Η προσπά θεια της αστυνομί ας να
διαλύσει τους διαδηλωτές απέτυχε. Oι
χιλιάδες φοι τη τές που έμειναν πίσω,
πα ρέμειναν μπροστά στη Bου λή για
πάνω από μία ώρα, φωνάζοντας συνθήματα και περιμένοντας τους διαδηλωτές από τα Προπύλαια να ξαναγυρίσουν ώστε να συνεχιστεί η διαδήλωση.
Oσο πρωτοφανής ήταν η επίθεση της
αστυνομίας, άλλο τόσο πρω τοφα νής
ήταν και η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών να μην την αφήσουν να διαλύσει την πορεία.
Eτσι, όταν τα μπλοκ που είχαν απο κοπεί έφτασαν και πάλι στο Σύνταγμα,
όλοι μα ζί οι δια δη λω τές ανέ βη καν
μπροστά στον μνημείο του Aγνωστου
Στρα τιώ τη, φω νά ζο ντας με ει ρη νι κό
τρό πο συν θή μα τα ενά ντια στο νό μο

πλαίσιο. Tότε η αστυνομία πήρε εντολή να τσακίσει κυριολεκτικά τους διαδηλωτές. Πετώντας εκατοντάδες χημικά μέσα στον κόσμο, περικυκλώνοντας
τον. Για κάποια ώρα, κανείς δεν μπορούσε να αναπνεύσει, κάποιοι έπεσαν
κάτω ημιλιπόθυμοι. Tο τελειωτικό χτύπημα, όμως, ήρθε όταν διμοιρίες των
MAT ανέ βη καν απει λη τι κά προς το
μνημείο, στρίμωξαν τους διαδηλωτές
στο τοίχο, πέταξαν χημικά και καπνογόνα μέσα στο πλήθος με αποτέλεσμα
κάποιοι να αρπάξουν φωτιά και ξυλο κόπησαν όσους βρίσκονταν στις πρώ τες σειρές.
O κόσμος άρχισε να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, στην Πανεπιστημίου,
στην Aμαλίας, στα σκαλιά της πλατείας Συ ντάγ ματος. Tα MAT τους ακο λουθούσαν παντού, χτυπούσαν και συνελάμβαναν όποιον έβρισκαν μπροστά
τους. Mά ταια οι συν δι κα λι στές της
ΠOΣΔEΠ, της OΛME και της ΔOE προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους φοιτητές, ακόμα και αυτοί δέχτηκαν χτυπήματα από τα MAT.
"Στη Bουλή αντιμετωπίσαμε μια δολοφονική επίθεση. Eριξαν χειροβομβίδες πυρός μέσα στο κόσμο και άνθρωποι πήραν φωτιά. Hταν μία τις πιο βίαιες επιθέσεις που έχουμε δει", μας είπε ο Bασίλης Δαραδήμος από τα TEI
Aρτας, "Hρθαμε 30 άτομα σήμερα από
το δικό μου τμήμα, πρώτη φορά σε πα νελλαδική διαδήλωση. Πήραμε αυτή
την απόφαση στη συνέλευση που κάναμε με 170 άτομα περίπου και στην
οποία αποφασίσαμε κατάληψη. Δε το

πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τόση βία. Η κυβέρνηση νευριάζει τον κό σμο έτσι πα ρά τον τρο μο κρα τεί. Tα
παιδιά της σχολής μου είχαν τρελαθεί
με αυτά που είδαν. Aυτό είναι όπλο για
την επόμενή μας συνέλευση, για να
συνεχίσουμε".

Συλλήψεις
Eκατοντάδες φοιτητές χτυπήθηκαν
βάναυσα από τα γκλοπ και τις κλωτσιές των MAT, δεκάδες κατέλη ξαν στο
νοσοκομείο με τραύματα σε όλο τους
το σώμα, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. H αστυ νομία προχώ ρη σε σε 61
συλ λή ψεις, φορ τώ νο ντας σε όλους
στημένες κατη γορίες. Oι παρα νομίες
της συνεχίστηκαν στη ΓAΔA. Mέχρι τα
ξημερώματα εμπόδιζε γονείς και δικηγόρους να δουν τους συλληφθέντες,
ενώ αρνιόταν ότι χρειάζονταν ιατρική
περίθαλψη.
H κυβέρνηση Kαραμανλή πίστεψε
ότι με την καταστολή θα καταφέρει
να διαλύσει το κίνημα. H κατακραυγή
που ξε ση κώ θη κε ενα ντίον της το
αντίθετο δείχνει. Eίναι πιο απομονω μένη και αδύναμη από ποτέ. Tην επόμενη κιόλας ημέρα, συμπαραστάτες
των συλληφθέντων βρέθηκαν στη ΓAΔA και τα δικαστήρια της Eυελεπίδων
διεκδικώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.
Eνώ το απόγευμα της ίδιας μέρας,
σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της
χώρας οργανώθηκαν μαζικότατα συλλα λη τή ρια ενά ντια στην κα τα στο λή.
Στην Aθήνα, χιλιάδες ήταν και πάλι οι

φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν δείχνοντας ότι ο τρόμος δεν θα
περάσει. Tο κύριο σύνθημα ήταν "Λευ τεριά στους συλληφθέντες".
"Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος
που να μην έχει την εμπειρία ότι δίπλα
του χτες έσκασε δακρυγόνο", μας είπε
ο Γρηγόρης Bαφειάδης από τους Tοπογράφους του EMΠ, "Hταν καθαρά
μια προσπάθεια να κατασταλεί αυτή η
πορεία από την αρχή της. H δυναμική
αυτού του κινήματος δεν το επέτρεψε
και γι'αυτό βλέπουμε σήμερα μια διαδήλωση που οργανώθηκε κατά κύριο
λόγο από τηλέφωνα, να έχει χιλιάδες
κόσμο. Αυτή η δυναμική θα μας δώσει
να φτά σου με ως τη νί κη. O κό σμος
έχει θυμώσει, όσοι χτες βίωσαν την κα τα στο λή εί ναι εδώ πά λι σή με ρα και
έχουμε την αυτοποποίθηση ότι δεν θα
μας τρομοκρατήσουν άλλο".
"H χτεσινή ήταν μία από τις μαζικότερες διαδηλώσεις", μας είπε ο Mιχάλης Θεοδωράκης από τα TEI Πειραιά,
"Mέχρι που έπεσαν τα πρώτα χημικά
τα οποία μας έσπασαν στη μέση. Eγινε
αλόγιστη χρήση χημικών προς όλους
αδιάκριτα. Σήμερα δίνουμε μια δυναμι κή απάντηση στην καταστολή. Θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση και θα το κα ταφέρουμε. Θα φτάσουμε στα άκρα
ενάντια στη νεοφιλελεύθερη και κατασταλ τι κή γραμ μή της κυ βέρ νη σης.
Oσο αυτοί μας σπρώχτουν προς τα πίσω, τόσο εμείς θα σπρώχνουμε μπροστά. Eχουμε κολλήσει τη κυβέρνηση
στη γωνία, θα συνεχίσουμε έτσι με καταλήψεις και απεργίες. Στο TEI Πειραιά μπαίνουμε στην 8η βδομάδα τώρα. Oσο πολώνεται η κατάσταση τόσο
κι εμείς θα κλι μα κώ νου με μέ χρι να
φτάσουμε στη τελική νίκη".
"Mαζικότατη διαδήλωση είχαμε και
στα Γιάννενα την Παρασκευή ενάντια
στην καταστολή", μας είπε ο Γιώργος
Tσιρώνης από την Iατρική, "Hταν μια
τελείως ειρηνική διαδήλωση, όμως η
αστυνομία είχε πάρει εντολή να μας
χτυ πή σει. Mας κυ νή γη σαν μέ χρι τις
εστί ες της Δό μπο λης και έκα ναν 6
συλλήψεις. Mετά από επικοινωνίες μας
με το Eργατικό Kέντρο, το ΔEΠ και άλλα συνδικάτα όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο. Eμείς για να κατέβουμε στο συλλαλητήριο της Πέμπτης αντιμετωπίσαμε
μεγάλες δυσκολίες. H Aσφάλεια είχε
πά ρει τη λέ φω να τα πρα κτο ρεία των
λεωφορείων και τους είχε απαγορεύσει να μεταφέρουν φοιτητές. Από τα
400 περίπου άτομα που είχαμε συγκε ντρωθεί Tετάρτη βράδυ για να φύγουμε, τελικά οι 200 τα καταφέραμε. Oι
περισσότεροι με λεωφορεία που βρήκαμε τελευταία στιγμή, άλλοι με KTEΛ,
άλλοι με αυτοκίνητα. Tίποτα όμως δεν
μας σταματά".

Λένα Bερδέ
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Συνεχίζουμε

To πανελλαδικό συλλαλητήριο της 8 Mάρτη ήταν το μεγαλύτερο.

ΠOΣΔEΠ-Kαταλήψεις MAZI
T

η συνέχιση της απεργίας διαρκείας των πανεπιστημιακών από τη
Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 16 Mάρτη αποφάσισε η νέα Διοικούσα Eπιτροπή της ΠOΣΔEΠ στην πρώτη, μετά το συνέδριο της
Oμοσπονδίας, συνεδρίασή της την Παρασκευή 9 Mάρτη. Oι πανεπιστημιακοί κλιμακώνουν τον αγώνα τους, δείχνοντας ότι η ψή φιση του νόμου
πλαίσιο από την κυβέρνηση Kαραμανλή δε μπορεί να σταματήσει το κίνημα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία.
H άγρια καταστολή της αστυνομίας στην πανελλαδική πανεκπαιδευτική
διαδήλωση της 8 Mάρτη ήταν φυσικά το πρώτο θέμα συζήτησης. Aρκετά
μέλη της Δ.E. που βρέθηκαν στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν οι
τραυματίες αλλά και στη ΓAΔA το προηγούμενο βράδυ, ενημέρωσαν για
την κατάσταση των θυμάτων αλλά και για την προκλητική στάση της αστυνομίας να μην αφήνει κανέναν να δει τους συλληφθέντες παραβιάζοντας
τα ατομικά τους δικαιώματα.
H παρέμβαση των πιο δεξιών κομματιών της Διοικούσας που ζητούσαν
να καταδικαστούν "όλες οι μορφές βίας από όπου κι αν προέρχονται" αλλά
και υπονόησαν ότι η μορφή πάλης που έχει επιλεχθεί από την ΠOΣΔEΠ δίνει έδαφος στις "ακραίες ομάδες", απαντήθηκε άμεσα. O Tάκης Πολίτης
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είπε "Tα χτεσινά επεισόδια δείχνουν ξεκάθαρα ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να χτυπήσει το μαζικό φοιτητικό
κίνημα. Tα μπλοκ δέχτηκαν επίθεση χωρίς λόγο, οι φοιτητές μου εγκλωβίστηκαν στην Bουκουρεστίου, καταπατήθηκαν ανελέητα και αυτό δεν έχει
σχέση με όσα δείχνουν τα MME.
Στόχος τους είναι να αποτραπούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια να ξα νακατέβουν σε διαδηλώσεις. Δεν δεχόμαστε πολιτικές υποδείξεις για να
Περίπου 100 άτομα συγκεντρωθήκαν την Τετάρτη 7 Μάρτη στο κατειλημμένο Πολυτεχνείο
της Θεσσαλονίκης για να ακούσουν τον Τσίμι
Μάσεϊ, από την οργάνωση «Βετεράνοι του Ιράκ
ενάντια στον πόλεμο». Την εκδήλωση οργάνωσε η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πόλε μο και
συμ μετείχαν κύ ρια φοιτη τές από τις καταλήψεις.
Ο Τσίμι Μάσεϊ αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς
το αντιπολεμικό κίνημα σήμερα έχει ξεσκεπάσει
όλα τα ψέματα της αντιτρομοκρατικής υστερίας του Μπους δυναμώνοντας τις κινητοποιήσεις του, αλλά και στις δικές του τραυματικές
εμπειρίες που τον οδήγησαν στην ενεργή στρά -

σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις ή τις διαδηλώσεις. Tο χθεσινό μόνο με
τη πορεία του Πολυτεχνείου το '80 μπορεί να συγκριθεί, το μόνο που δεν
έχουμε σήμερα είναι τους δύο νεκρούς".
Aκολούθησε η εκλογή προεδρείου για την νέα Eκτελεστική Γραμματεία
και αμέσως μετά η συζήτηση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. O πρόεδρος της ΠOΣΔEΠ Λάζαρος Aπέκης πρότεινε νέα εβδομάδα απεργίας
ενάντια στο νόμο πλαίσιο και τον προγραμματισμό κάθε είδους ενεργειών
για να ακυρωθεί η εφαρμογή του νόμου στην πράξη με αποφάσεις όλων
των ακαδημαϊκών οργάνων.
Στις αντιδράσεις λίγων μελών της Διοικούσας για τη συνέχεια της απεργίας, η πλειοψηφία υπερασπίστηκε τους φοιτητές που έπεσαν θύματα της
αστυνομικής βαρβαρότητας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Kαραμανλή που
ψήφισε μόνη της το νόμο πλαίσιο ενώ παράλληλα έβαλε τα MAT έξω από
τη Bουλή να χτυπάνε τους φοιτητές και τοποθετήθηκε υπέρ της συνέχισης της απεργίας.
H Ξένια Xρυσοσχόου από το Πάντειο είπε "Oι συνάδελφοι που λένε να
μην συνεχίσουμε με άλλη μια βδομάδα απεργίας, είναι αυτοί που έτσι κι
αλλιώς από την αρχή ήταν ενάντια στην απεργία. Kαι μας λένε τώρα ότι
από τη στιγμή που η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή να γυρίσουμε πίσω με το κεφάλι σκυμμένο. Oι ίδιοι συνάδελφοι δεν ήταν χτες στη διαδήλωση και δεν είδαν από κοντά τι
έγινε. Eγώ δε μπορώ να πω στους φοιτητές μου που βίωσαν την αστυνομική βαρβαρότητα χτες, που τραυματίστηκαν, που πήγαν στο νοσοκομείο
ότι αύριο πάμε για μάθημα. Η κοπέλα που θα έμενε στο νοσοκομείο, μου
είπε 'Eλπίζω να βγει κάτι από όλο αυτό'. Συμφωνώ να συνεχίσουμε ακόμα
μια βδομάδα".

ΘEΣΣAΛONIKH
τευση για την απόσυρση των στρατευμάτων και
τον τερματισμό του πολέμου. Ο Γιάννης Σηφα κάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα βήματα που
έχει κάνει και τις νίκες που έχει πετύχει το αντι πολεμικό κίνημα διεθνώς αλλά και στην Ελλά δα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε πήραν το λό γο και χαιρέτισαν ο Μπάμπης Τσολάκης, συνδι καλιστής των ΕΛΠΕ και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, νομαρχιακός σύμβουλος της «ΟικολογίαςΑλληλεγγύης». Πολλές από τις παρεμβάσεις
και τις ερωτήσεις περιστράφηκαν γύρω από

την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ και στο
αντιπολεμικό κίνημα. Ο Τσίμι Μάσεϊ υπογράμ μισε τα μεγάλα εμπόδια που έχει υπερβεί το κίνημα στις ΗΠΑ καθώς και στο πόσο η κυρίαρχη
τάξη εκμεταλλεύεται την οικονομική ανέχεια
της εργατικής νεολαίας για να στρατολογεί για
τους πολέμους της αλλά και τη φρίκη που επικρατεί στο Ιράκ και κινητοποιεί πλέον χιλιάδες
στους δρόμους. Φοιτητές επίσης από τις καταλήψεις αναφέρθηκαν στα αντιπολεμικά ψηφίσματα πολλών σχολών και στην κινητοποίηση
για ένα με γά λο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
στις 17 Μάρτη.

Κώστας Τορπουζίδης

T

η συνέχιση των καταλήψεων μέχρι την οριστική απόσυρση του νόμου πλαίσιο για τα AEI
αποφασίσαμε στο Πανελλαδικό Συντονιστικό
των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Kα τα λή ψεων που
πραγ ματοποιήθη κε στην Iατρική Σχολή την Παρασκευή 9 Mάρτη το βράδυ. H βίαιη κα ταστολή της
αστυνομίας στην πανελλαδική διαδήλωση της προηγούμενης μέρας μας είχε εμποδίσει να συνεδριάσουμε νωρίτερα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας
στους συλληφθέντες τόσο στα Δι καστήρια και τη
ΓAΔA το πρωί της Παρασκευής όσο και στο συλλαλητήριο ενάντια στην καταστολή το απόγευμα.
O ενθουσιασμός ήταν διάχυτος στην αίθουσα και
όλοι οι ομιλητές έδιναν τον τόνο ότι συνεχίζουμε μέχρι την οριστική νίκη.
Ο συνάδελφος από τα ΤΕΙ Πάτρας είπε: "Η άγρια
καταστολή με την οποία μας αντιμετώπισε χτες η κυβέρνηση δείχνει τόσο την αδιαλλαξία της, όσο και το
φόβο που της προκαλεί το ολοένα και πιο αποφασισμένο και μαζικό φοιτητικό κίνημα. Για να νικήσουμε, χρειάζεται να χτίσουμε κοινωνικές συμμαχίες με
τους εργαζόμενους, κάνοντας ενιαίο μέτωπο μαζί
τους όπως κάναμε στην απεργία των δασκάλων, και
όχι καταγγέλοντας τη ΓΣΕΕ για να βγάλει απεργία.
Συνεχίζουμε με κινητοποιήσεις μέχρι την τελική νίκη,
θα πάρουν πίσω το νόμο πλαίσιο όπως πήραν και
τον 815 του Καραμανλή!".
Η Ντίνα Χαριστού από τη Νομική Θεσσαλονίκης
που καταχειροκροτήθηκε ξανά και ξανά και ξεσήκω σε όλο το αμφιθέατρο, τόνισε ότι έχουμε δημιουργήσει κρίση στην κυβέρνηση και ότι στην καταστολή
πρέπει να απαντήσουμε με καταλήψεις διαρκείας
και όχι με αποκλιμάκωση. "Στα αιτήματά μας δεν
πρέπει να χωράει έκπτωση από το να παραιτηθούν
οι υπουργοί της βίας, Γιαννάκου και Πολύδωρας,
αλλά και η κυβέρνηση που χτύπησε και συνέλαβε
συναγωνιστές μας. Χρειάζεται να πιέσουμε όλα τα
συνδικάτα να γίνει Γενική Απεργία στις 28/3, την
ημέρα ψήφισης του αρ.16, η ΑΔΕΔΥ ήδη καλεί τότε
σε 24ωρη απεργία.

Στράτευση
Κι επειδή τα σχέδια της κυβέρνησης πάνε παραπέρα, με το νόμο που προωθούν για τη στράτευση
στα 18 και την πολεμοκαπηλεία που συ νεχί ζε ται,
πρέπει στις 17 Μάρτη να είμαστε 2μμ στο Σύνταγμα
για να τη σταματήσουμε, την κυβέρνηση που δίνει
λεφτά για τον πόλεμο, επιτρέπει τις μυστικές πτήσεις της CIA, κάνει απαγωγές Πακιστανών και θέλει
να απελάσει τον Τζαβέντ Ασλάμ. Το φοιτητικό κίνημα να δώσει και αυτή τη μάχη, να πολώσει σε όλα τα
μέτωπα".
Ο συνάδελφος από τη σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βόλου επεσήμανε ότι η χτεσινή πορεία "θα
μπορούσε να είχε και νεκρούς. Απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα ο νόμος-πλαίσιο και συνεχίζουμε με τοπικές πορείες στις 15/3 και με πανελλαδική όταν ψηφίζεται το αρ.16".
Η Νίκη Αργύρη από τη Φιλο σοφική Αθήνας είπε:
"Η κυβέρνηση κλιμακώνει τις επιθέσεις της γιατί πιέ ζεται από το κίνημά μας, γι’ αυτό πρέπει σήμερα να
βγεί καθαρά η απόφαση ότι δεν κάνουμε πίσω μέχρι
να αποσυρθεί οριστικά ο νόμος-πλαίσιο. Συνεχίζουμε
μέχρι τα τέλη Μάρτη, σ’ αυτό θα βοηθήσει και η απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για συνέχεια των κινητοποιήσεων, και ζητάμε από τη ΓΣΕΕ 24ωρη απεργία στις
28/3, ημέρα ψήφισης του αρ.16, όπως έχει βγάλει η
ΑΔΕΔΥ, μαζί με πανελλαδικό συλλαλητήριο. Ακόμη,
χρειάζεται να αναβαθμίσουμε τα αιτήματά μας και να
ζητήσουμε την παραίτηση της κυβέρνησης, όπως ζήτησαν και οι Γάλλοι φοιτητές πέρυσι.
Τέλος, πρέπει να μπει στο πλαίσιο του συντονιστικού ότι στις 17 Μάρτη οι φοιτητικές καταλήψεις θα
διαδηλώσουν μαζί με όλες τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τις κοινότητες μεταναστών στο πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο
2μμ στο Σύνταγμα. Hδη πάνω από 100 σύλλογοι υιοθετούν αυτή την πρόταση στα πλαίσιά τους".

Eυδοκία Mουστάκα,

Πρωτοβουλία Γένοβα Nομικής Aθήνας

Yποδοχή
στην EPT
από τους
εργαζόμενους
Για πρώτη φορά στην ΕΡΤ των χιλιάδων εργαζομένων έγινε κατορθωτό να γίνει ενωτική αντιπολεμική εκδήλωση μέσα
στον χώ ρο δουλειάς, να προκύψει από συμφω νία σχεδόν
όλων των παρατάξεων (πλήν ΝΔ και ΚΚΕ) και να καλυφθεί
από την ΠΟΣΠΕΡΤ. Δεκάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και άκουσαν τον βετεράνο πεζοναύτη και νυν
αντιπολεμικό ακτιβιστή Τζίμι Μάσεϊ να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:»ο πρώτος και ο μόνος δημοσιογράφος στις ΗΠΑ
που μου πήρε συνέντευξη στην Β.Καρολίνα, τον αποκάλεσαν προδότη και ακόμα και σήμερα δέχεται απειλές για την
ζωή του.Από το 2002 κάναμε ασκήσεις στα διυλιστήρια της
Καλιφόρνια.Ψάχνοντας για όπλα μαζικής καταστροφής ανακαλύπταμε όπλα που του είχαμε πουλήσει όταν ήταν σύμμαχος των ΗΠΑ.Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε όπλα μαζικής
καταστροφής και χρησιμοποιήσαμε όπλα που απαγορεύονται από την συνθήκη της Γενεύης».

Aμερικάνοι Bετεράνοι Eνάντια στον Πόλεμο

Πηγή έμπνευσης για όλους
Kαι στα Γιάννενα
Το Σάββατο 10-3 πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων η εκδήλωση της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο με
καλεσμένο τον Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτη στο Ιράκ και
τον Πέτρο Κωνσταντίνου από τη Συμμαχία σταματήστε τον πόλεμο και την Πρωτοβουλία Γένοβα, στο δρόμο για την ενημέρωση
του κόσμου στην Ελλάδα για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πόλεμου, τις απαντήσεις που δίνει το αντιπολεμικό κίνημα διεθνώς
αλλά και την οργάνωση του πανελλαδικού αντιπολεμικού συλλαλητηρίου στις 17 Μάρτη. Ογδόντα περίπου άτομα παρακολούθησαν την συζήτηση ανάμεσα τους πολύ κόσμος από τις καταλήψεις στις σχολές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας.

Ακολούθως ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος τόνι σε ότι:»στο όνομα της δημοκρατίας και της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας επιχειρούν διάφορα παπαγαλάκια των
ΜΜΕ να προπαγανδίσουν υπέρ του πολέμου, είναι ο πολιτισμός του θανάτου της νέας τάξης πραγμάτων».
Ο Πέτρος Κων σταντίνου από την Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο δήλωσε ότι:»στις 15 Φλεβάρη 2003 η ΕΡΤ ήταν
που έδωσε τις εικόνες από τα μεγάλα αντιπολεμικά συλλαλητήρια σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και αυτό της Αθήνας,
την ίδια ώρα που ο Χατζηνικολάου και τα ιδιωτικά ΜΜΕ μας
έδειχναν τον τέως.Από τότε ποτέ δεν κλήθηκε στην κρατική
τηλεόραση εκπρόσωπος της Συμμαχίας (το κρατικό ραδιόφωνο εξαιρείται), ενώ λογοκρισία αντιμετωπίσαμε και στο θέμα των απαγωγών των Πακιστανών, όταν αποκαλύφθηκε ότι
τους είχαν φυλακίσει για να τους ανακρίνουν σε εγκαταστάσεις της ΕΥΠ.» Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με παρεμβάσεις και ερωτήσεις, ενώ αποφασίστηκε η δημιουργία μόνιμης
αντιπολεμικής επιτροπής στην ΕΡΤ και το κατέβασμα στο
αντιπολεμικό συλλαλητήριο της 17 Μάρτη. Η εκδήλωση καλύφθηκε απο το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

«Η κόλαση του Ιράκ και το αντιπολεμικό κίνημα. 17 Μάρτη στο Σύνταγμα»
Ομιλητής: Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτης βετεράνος του Ιράκ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ

O jimmy Massey xαιρετίζει το παμφοιτητικό συλλαλητήριο στα
Προπύλαια στις 8 Mάρτη. Στη διπλανή φωτογραφία το γεμάτο
αμφιθέατρο στην εκδήλωση της Nομικής.

Nάσος Mπράτσος

Aίσθηση
στα MME
Η παρουσία του Τζίμι Μάσεϊ έχει κάνει αίσθηση στα ΜΜΕ.
Την Παρασκευή 9 Μάρ τη η «Ελευθεροτυπία» δημοσίευσε
συνέντευξη του βετεράνου από το Ιράκ στον Μωυσή Λίτση.
Την ίδια μέρα και η «Καθημερινή» δημοσίευσε συνέντευξη
του Μάσεϊ στην Ελενα Καρανάτση..Ο Γιάννης Τριάντης πρόβαλε αυτές τις δυο συνεντεύξεις στη στήλη του στην «Ελευθεροτυπία» του Σαββάτου 10 Μάρτη: «Ντρέπομαι για όσα
έγιναν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Τα θεωρώ μια μορφή γενοκτονίας» και «θεωρώ τη Χίλαρι Κλίντον εγκληματία πολέμου». «Πήγα σε σπίτια που δεν είχαν τρεχούμενο νερό, ναι
στις ΗΠΑ. Πολλές περιοχές στο Ιράκ μου θύμιζαν περιοχές
που είχα επισκεφθεί στην Αμερική ως στρατολόγος για να
βρω υποψήφιους πεζοναύτες», είναι κάποιες από τις δηλώσεις του Τ. Μάσεϊ σε αυτές τις δυο συνεντεύξεις.
Τη Δευτέρα 12 Μάρτη, η εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» αφιέ ρωσε μια ολόκληρη σελίδα της για να δημοσιεύσει συνέντευξη του Τ. Μάσεϊ που είχε βρεθεί τις προηγούμενες μέρες
στην πόλη για να μιλήσει σε εκδήλωση της Συμμαχίας Στα ματήστε τον Πόλεμο. Την ίδια μέρα, ο Τ. Μάσεϊ μίλησε σε
εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής και το από γευμα απόσπασματά της πρόβαλε σε όλα τα δελτία ειδήσε ων η ΝΕΤ.

Ε

κατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες,
μαζί με πολλούς αντιπολεμικούς αγωνιστές, γέμισαν το μεγά λο αμ φιθέατρο της κατειλημμένης Νομικής τη Δευτέρα
12 Μάρτη για να ακούσουν τον Τζίμι Μάσεϊ
από τους «Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά ντια
στον πόλε μο», τον δη μοσιο γρά φο Στέ λιο
Κού λογλου και τον Γιάννη Ση φα κάκη από
την Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο. Ηταν
μια από τις πολλές εκδηλώσεις που οργανώνει η Συμμαχία Σταματή στε τον Πόλεμο σε
γειτονιές και σχολές, ενόψει του πανελλαδικού αντι πολε μικού συλλαλη τή ριου της 17
Μάρτη στο Σύνταγμα.
«Η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων των
σχολείων βοηθάει το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα και γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που οι φοιτητές εδώ παλεύουν ενά ντια στην ιδιωτικοποίηση. Παλεύετε για να
μην γίνουν τα πράγματα όπως στην Αμερική.
Και όταν γυρίσω πίσω για να μιλάω σε σχολεία και πανεπιστήμια θα καλέσω τους αμερικάνους φοιτητές να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας» είπε ο Τζίμι Μάσεϊ ξεκινώντας την ομιλία του.
«Το Σώμα των Πεζοναυτών εκπαιδευόταν
για χρόνια για τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών. Εγινε μια αστυνομική δύναμη «προστασίας του περιβάλλοντος» αλλά και των εται-

ρειών όπως η ΒΡ. Ενιωσα προδομένος από
πετρέλαιο, χρήμα και όπλα. Καθώς προχωρούσαμε μέσα στο Ιράκ κατά διαστήματα
ανοίγαμε πυρ σε εγκατελειμένες στρατιωτικές βάσεις μόνο και μόνο για τους «ενσωματωμένους» δημοσιογράφους του CNN και
των άλλων μεγάλων καναλιών.
Στη διάρ κεια της πα ρα μο νής μου στο
Ιράκ βρέθηκα κάτω από πραγματικά πυρά
μόνο κανα-δυο φορές. Θα σας πω πως είδα τους πρώτους νεκρούς αμάχους. Είμασταν κοντά στη βάση Ρασίντ στα νότια της
Βα γδά της. Εί δα κά ποιο υς Ιρα κι νούς να
κρατάνε σημαίες και πλακάτ με αντιαμερικάνικα συνθήματα. Ρώτησα τον αξιωματικό
που κοιτούσε με τα κυάλια του και μου είπε
ότι ήταν μια ειρηνική διαδήλωση. Γύρισα
στα οχήματα και τους άνδρες μου και ξαφνικά άκουσα έναν πυροβολισμό πάνω από
τα κεφάλια μας. Την επόμενη στιγμή όλοι
μας αρχίσαμε να πυροβολούμε προς τους
διαδηλωτές. Οι υπηρεσίες του στρατού
περιέγραφαν τον κάθε Ιρακινό ως τρομοκράτη. Κάναμε μια περιπολία μετά με τον
λοχαγό μου. Είχαμε σκοτώσει τουλάχιστον
πέντε από τους διαδηλωτές. Κοίταζα τις
σωρούς αλλά δεν είδα όπλα. Τα μόνα που
είδα ήταν αραδιασμένα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Θα μπορούσαν να μας

είχαν πυροβολήσει αλλά δεν το έκαναν.

Aνθρωπιά
Πά νω που σκεφτό μου να ότι ίσως αυ τό
ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, τα πράγματα έγιναν χειρότερα. «Γιατί σκότωσες τον
αδελφό μου; Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν
σας κάναμε τίποτα». Αυτά τα λόγια με στοιχειώνουν συνέχεια. Τα είπε ο αδελφός ενός
νε αρού που πυροβολήσαμε στο αμάξι του
σε ένα ση μείο ελέγχου κοντά στο κεντρικό
στάδιο της Βαγδάτης. Ο οδηγός που γλύτωσε από θαύμα με έδειχνε και έλεγε «Εσύ το
έκανες, εσύ σκότωσες τον αδελφό μου». Αυτό το επεισόδιο με έκανε να αναρωτηθώ για
την ανθρωπιά μου, και να φτάσω να καταλάβω την πραγματική μας αποστολή στο Ιράκ.
Είμαι συνιδρυτής της οργάνωσης Βετεράνοι
του Ιράκ ενάντια στον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 300 και μεγαλώνουμε μέρα με
την μέρα»
«Στο Ιράκ οι Αμερικανοί δεν μπορούνε να
φύγουνε ούτε μπορούνε να μείνουνε. Είναι
κά τι σαν τον τε τρα γω νι σμό του κύ κλου.
Χρειάζονται πολύ καλοί επιστήμονες για να
τετραγωνιστεί και ελπίζω τώρα με την εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» να υπάρξουνε. Τί
πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να περιμένουμε
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μέχρι να πνιγεί το Ιράκ στο αίμα;» είπε ο
Στέλιος Κούλογλου.
Συνέχισε περιγράφοντας ένα περιστατικό από τη με γά λη λη στεία του πλού του
του Ιράκ από τις ΗΠΑ. «Το μόνο που δεν
μπό ρε σε να ιδιω τι κο ποιή σει ο Μπρέ μερ
ήταν το πετρέλαιο επειδή οι εργάτες βγή καν στο δρόμο. Θα σας πω πως φτάνει τώρα να ιδιω τι κο ποιεί ται το πε τρέ λαιο. Το
Ιράκ είχε διεθνείς καταθέσεις περίπου 20
δισεκατομμύρια δολάρια, που είχαν παγώσει με το εμπάρ γκο. Με τά τον πό λε μο,
φορτώθηκαν σε αεροπλάνα τα πήγανε στο
Ιράκ κι άρχισε το μεγάλο φαγοπότι. Οποιος
εργολάβος κυρίως αμερικανικής εταιρείας
ήθελε να πάρει κάτι απλά το ζητούσε.
Εχω μαρτυρίες, που θα τις βγάλω σε μια
εκπομπή, από ανθρώπους που τα έχουν ζήσει και λένε ότι παίρναμε τα πάκα με τα
εκατοδόλαρα τα κάνανε μπάλα και παίζανε
αμερικάνικο φουτμπόλ! Τρεις μέρες πριν
πα ρα δώ σουν οι Αμε ρι κά νοι την εξου σία
στην προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ, στις
28 Ιούνη 2004, στείλανε με αεροπλάνο στο
Ιρμπίλ 1.5 δις δολάρια και «ξεχάσανε» να
πάρουνε απόδειξη! Ετσι το Ιράκ έχασε 20
δισεκατομμύρια δολάρια, τα μισά δεν ξέρου με καν που έχου νε πά ει. Το 2005 ο
υφυ πουρ γός Αμυ νας Γούλ φο βιτς έφυ γε
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Σύλλογος Δασκάλων, ΕΛΜΕ
Καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου
από το πόστο του και έγινε πρόεδρος της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Και η Παγκόσμια
Τράπεζα και το ΔΝΤ αρχίσανε να λένε: τι
θα γίνει με το χρέος σας; Να σας δώσουμε
δάνεια αλλά με όρους. Και ένας από τους
όρους είναι η ιδιωτικοποίηση των πετρελαίων του Ιράκ.
Ολοι είναι χαμένοι από τον πόλεμο στο
Ιράκ. Οι Ιρακινοί, πάνω από 650.000 νεκροί,
οι Αμερικανοί, φορολογούμενοι και στρατιώτες. Ομως, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που έχει ωφεληθεί από τον πόλεμο,
οι μεγάλες εταιρείες οι εργολάβοι.

Eκβαση
Ανεξάρτη τα από την στρατιωτική έκβαση του πολέμου –είναι λίγο πολύ δεδομένη, κάποια στιγμή θα φύγουν από την ταράτσα της πρεσβείας στη Βαγδάτη όπως
στο Βιετνάμ- αλλά αυτή η πλευρά του πολέμου παραμένει ακόμα εκκρεμής, αν θα
κλέψουν το κύριο πλούτο του Ιράκ.
Αυτό επιβάλει να συνεχίσουμε όλοι μας
να πλη ρο φο ρού με τον κό σμο για το τί
πραγματικά συμβαίνει, να συνεχίσουμε τον
αγώνα για να φύγουν όσο το δυνατό γρηγορότερα οι Αμερικανοί από το Ιράκ χωρίς
κανέναν όρο ότι πχ οι αμερικάνικες εταιρεί-

ες θα κρατήσουν τα πετρέλαια ή τα συμβόλαια. Να αφεθεί ο ιρακινός λαός να καθορίσει τη μοίρα του. Ολοι το Σάββατο στο
συλλαλητήριο.»
«Ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι η πρώτη
φορά που ένας βετεράνος από την Αμερική μιλάει σε καταλειμένες σχολές, πολύ
απλά γιατί βετεράνοι ενάντια στον πόλεμο
έχουν να υπάρ ξουν από την επο χή του
Βιετ νάμ» εί πε ο Γιάν νης Ση φα κά κης και
στη συνέχεια μίλησε για το αντιπολεμικό
κίνημα που διαδηλώνει κατά εκατοντάδες
χιλιάδες σε όλο τον κόσμο και τις ΗΠΑ και
κάλεσε για συμμετοχή στο συλλαλητήριο
της 17 Μάρτη. Είναι μάχη και ενάντια στην
κυβέρνηση της ΝΔ που συμμετέχει στο πόλεμο και χτυπάει τα δημοκρατικά δικαιώμα τα εδώ, συμπλήρωσε.
Ακολούθησε μια πλούσια συζήτηση, με
παρεμβάσεις από φοιτητές και φοιτήτριες
που επεσήμαναν πόσο στενά δεμένη είναι
η μάχη ενάντια στο νόμο-πλαίσιο και την
ιδιωτικοποίηση της παιδείας με το αντιπο λεμικό κίνημα, με ερωτήσεις για το αντιπολεμικό κίνημα στην Αμερική αλλά και
την κα τά στα ση στο Ιράκ και την Μέ ση
Ανατολή.

Λέανδρος Mπόλαρης

Ο βετεράνος πεζοναύτης Jimmy Massey τώρα μέλος της οργάνωσης veterans against the war μας μετέφερε τις εφιαλτικές
εμπειρίες του από την επίθεση στο Ιράκ και την κατοχή στη συνεχεία. Οι αδιάκριτες επιθέσεις του Στράτου κατοχής στο Ιράκ
ενάντια σε άμαχο πληθυσμό και η απόλυτη έλλειψη σε “ανθρωπιστική” βοήθεια προς τους Ιρακινούς διέλυσαν και τις τελευταίες ψευδαισθήσεις του για τους σκοπούς αυτού του πόλεμου. Οι
αποστολές που εκτελούσε ο αμερικανικός Στράτος είχε συνήθως ως σκοπό την προστασία πετρελαιοπηγών και εγκαταστάσεων που είχε στο μάτι ο Bush και η παρέα του, ενώ από την
άλλη είχαν το ελεύθερο να πυροβολούν εναντίον οποιουδήποτε
αμάχου ιρακινού που ίσως δεν είχε καταλάβει και ακολουθήσει
μια εντολή τους ακόμα και εναντίον μικρών παιδιών. Δεν είχε
πλέον καμία αμφιβολία ότι όλη η ιστορία ήταν ένα απαράδεκτο
λάθος και γι’αυτό τον λόγο ο στράτος στο Ιράκ ήταν και είναι
τόσο μισητός από όλο τον πληθυσμό και την αντίσταση.
Το πιο αισιόδοξο μέρος της ομιλίας του Massey ήτανε η περιγραφή του για την άνοδο του αντιπολεμικού κινήματος στις
ΗΠΑ και τον ρόλο της δικιάς του οργάνωσης που αποτελεί ένα
κομμάτι αυτού του κινήματος. Ακόμα και αν τα ΜMΕ στις ΗΠΑ
δεν δίνουν πολύ χώρο για φωνές όπως αυτές του Μassey, τα
εγκλήματα στο Ιράκ που έγιναν από τον αμερικανικό στράτο είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να κρυφτούν, ούτε μπορεί να
κρυφτεί ο βρώμικος ρόλος της βιομηχανίας οπλών και γι αυτό
το λόγο το κίνημα στης ΗΠΑ δυναμώνει όσο περνά ο καιρός.
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε για το πώς συνδέονται οι επιθέσεις ενάντια στο δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, η εμπλοκή
της Ελλάδας στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και η καταστρατηγήση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει
μια κυβέρνηση με μοναδικούς στόχους το κέρδος από την συμμετοχή σε πόλεμους ανά τον κόσμο, την μετατροπή δημόσιων
αγαθών σε εμπόρευμα και από την άλλη μεριά κινήματα αντίστασης σε όλα αυτά τότε είναι ξεκάθαρο γιατί οι δημοκρατικές
ελευθέριες δέχονται τέτοια επίθεση.
Στην συνεχεία ακολούθησε συζήτηση με πολλές τοποθετήσεις και ερωτήσεις στον Massey.Από την πλευρά τον φοιτητών
με πρόσφατες τις εμπειρίες της κρατικής καταστολής και βίας
ρωτήθηκε ο Massey για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Bush
το κίνημα στις ΗΠΑ. Η απάντηση ήταν απλή, ότι όσο πιο απειλητικό γίνετε το κίνημα στις ΗΠΑ, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, τόσο σκληραίνει την στάση της η κυβέρνηση.
Όμως χάρη σε όλα αυτά οι πολεμοκάπηλες φωνές στην άλλη
πλευρά του Aτλαντικού τείνουν να απομονωθούν οριστικά τόσο
πολιτικά όσο και εκλογικά. Ακόμα συζητήθηκε για το ποια θα
πρέπει να είναι τα επόμενα άμεσα βήματα του κόσμου που αποτελεί μέρος του αντιπολεμικού κινήματος στα Γιάννενα και πως
θα οργανωθεί καλύτερα το κατέβασμα για τις 17 Μάρτη ώστε
να είναι μια πλούσια, τόσο από πλευράς συμμετοχής αλλά και
από πλευράς φαντασίας κινητοποίηση.

Nίκος Tσαμήτρος

Πρωτοβουλία ΓENOBA Iατρικής
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Στράυτευση στα 18, στράτευση Γυναικών

«Put the bomb down»
κύριε Mεϊμαράκη...
Μ

ε την υποχρεωτική στράτευση στα 18 προχωρούν οι «μεταρ ρυθμίσεις» της κυβέρ νησης Καραμανλή. Η κυβέρνηση της ΝΔ
τη στιγμή που κλείνει τις πόρτες των
πα νεπι στημίων για χιλιάδες φοιτη τές
θέλει τώρα να ανοίξει τις πόρτες του
στρατού για αγόρια και κορίτσια αμέσως μετά το σχολείο.
Μετά το νόμο πλαίσιο που πετά χιλιάδες φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια,
μετά την βάση του 10 στις πανελλαδικές εξετάσεις σαν προϋπόθεση εισαγωγής στα ΑΕΙ ΤΕΙ, μετά την ανακοίνωση
της ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των
εισακτέων για την επόμενη χρονιά, έρχονται τώρα οι νέες δηλώσεις Μεϊμαράκη να επιβεβαιώσουν τους στόχους της
κυβέρνησης. Το μέλλον που θέλει να
εξασφαλίσει για τη νεολαία η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η σκοπιά και η αγγα ρεία του στρατού, η πειθαρχία και όλα
τα αντιδραστικά κατάλοιπα του εθνικισμού και του ρατσισμού που κυριαρχούν στο στρατό. Στόχος της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η ευθεία επίθεση στο
κί νη μα που εδώ και ένα χρό νο έχει
στριμώξει την κυβέρνηση στη γωνία και
δεν λυγίζει ούτε με την καταστολή ούτε
με την προπαγάνδα που εξαπολύουν
εναντίον του κυβέρνηση και ΜΜΕ.
Ο Μεϊμαράκης σε συνέντευξη που
έδωσε στη ΝΕΤ την ημέρα της γυναί κας δεν ξέχασε να δείξει το φεμινισμό
του ανακοινώνοντας ότι θα προχωρή σει και στην εθε λο ντι κή στρά τευ ση
των γυναικών, με την υπόσχεση μοριοδότησής τους σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε μελλοντικό διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ. «Θεωρώ ότι στο θέμα της
ισό τη τας των φύ λων πρέ πει να την
προχωρούμε με πράξεις, γιατί να μην
δώσουμε και κάποια κίνητρα στις γυ ναί κες ώστε αν θέ λουν να προ σφέ ρουν να μπορούν και αυτές να έχουν
το δικαίωμα στην προσφορά».

Θητεία
Το κόμ μα των επαγγελματιών ψευτών η ΝΔ, υποσχόταν προεκλογικά ότι
θα μεί ω νε τη θη τεία. Τώ ρα αυτές οι
υποσχέσεις πάνε περίπατο και στη θέση τους έρ χονται άλλες που μιλούν
για εκσυγχρονισμό του στρατού.

«Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι η θη τεία μπορεί να γίνει ακόμα πιο παρα γωγική», συνεχίζει ο Μεϊμαράκης. «Γι’
αυτό σας λέω ότι ήδη έχουμε βάλει
πολλά INTERNET cafe σε πολλά κέ ντρα εκπαίδευσης και βάζουμε και σε
στρατόπεδα. Προτείνουμε να υπάρχει
μια προ αι ρε τι κή εκ παί δευ ση ξέ νων
γλωσσών δύο τρεις φορές τη βδομά δα. Προτείνουμε να υπάρχει Καθηγητής που θα τους διδάξει κομπιούτερ

υποχρεωτική στράτευση ανακοινώνει την
πρόσληψη 2.500 Επαγγελματιών Οπλιτών για φέτος και προγραμματίζει, την
πρόσληψη περίπου 15.000 ΕΠΟΠ στην
επό με νη 3ετία. Στην ιστο σε λί δα του
υπουρ γεί ου εθνι κής Αμυ νας στο λινκ
«καριέρα στο στρατό» διαβάζουμε: «Αν είσαι νέος ή νέα κι έχεις απαιτήσεις απ’ τη
ζωή σου, αν ζητάς μια σίγουρη σταδιο δρομία που να σου παρέχει εξέλιξη, οικονομική άνεση, εξασφάλιση, εξειδίκευση
στην τε χνο λο γία και συ ναρ πα στι κές
εμπειρίες μπορείς να ενταχθείς στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ). Οι Επαγγελματίες Οπλίτες
ανα λαμ βά νουν υπο χρέ ω ση επτα ε τούς
παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις»... «Οι
Επαγγελματίες Οπλίτες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικές αποστολές,
σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας
και σε ειρηνευτικές αποστολές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Oι μαθητές θα δώσουν απάντηση στα σχέδια για στράτευση στα 18 με τη συμμετοχή τους στις 17 Mάρτη

ώστε να τους δίνουμε ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μίνι πτυχίο».
Ο στρατός εξακολουθεί να είναι ένα
φυτώριο αναπαραγωγής ρατσιστικών
ιδεών και εθνικισμού. Το νέο αντιπολεμικό κίνημα που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ενάντια στον πόλεμο στο
Ιράκ και τροφοδότησε τη νέα ριζοσπαστικοποίηση που αυτή τη στιγμή δίνει
τη μάχη ενάντια στην μετατροπή των
πα νε πι στη μί ων σε επι χει ρή σεις, έχει
βάλει στο στόχαστρο και αυτά τα ιδεο λογήματα. Η ίδιος ο Μεϊμαράκης ομολογεί ότι από τους 30.000 νέους που
παίρνουν αναβολή λόγω σπουδών κάθε
χρόνο ένα μεγάλο ποσοστό φτάνει να
μην υπηρετεί ποτέ στο στρατό. «Εγώ
πιστεύω ότι ερχόμενος ο νέος στη θητεία του, να υπηρετήσει το στράτευμα,
προσαρμόζεται, αν θέλετε, σε μια πιο
μεγάλη συλλογική αντίληψη. Το εγώ
μένει πιο πίσω από το εμείς, προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και δεν νομίζω ότι αυτό του κάνει κακό. Θεωρώ δε,
ότι και εμείς που υπηρετήσαμε όταν
πηγαίναμε είχαμε κάποιες επιφυλάξεις,
αλλά εντούτοις απολογιστικά θεωρώ
ότι μας έκανε καλό. Καταλάβαμε ότι
υπάρ χει δι πλα νός μας άν θρω πος,
υπήρξε ένταση του συναισθήματος της
αλληλεγγύης», δήλωσε ο Μεϊμαράκης.
Αρκεί βέβαια ο διπλανός να μην είναι
Αλβανός, Τούρκος ή οποιασδήποτε κα ταγωγής μετανάστης. Μία εβδομάδα
πριν μία άλλη είδηση που πέρασε στα
ψιλά αποδείκνυε πόσο βάθος έχουν αυτές οι δηλώσεις. Διαβάζουμε στα ΝΕΑ
της 1ης Μάρτη για μία ομάδα καταδρο μέων που στα πλαίσια μία συνηθισμέ νης άσκησης τραγουδούσαν ένα συνη-

θισμένο για το στρατό τραγουδάκι που
έχει στόχο την αναπτέρωση του ηθικού
και της συλλογικότητάς τους. «Οι κα ταδρομείς, με πλήρη εξάρτυση όπως
απαιτεί η συγκεκριμένη άσκηση, έχουν
βι ντε ο σκο πη θεί από κι νη τό συ να δέλ φου τους να τραγουδούν. «Τους βλέπετε αυτούς; Τους λένε Αλβανούς. Κορδόνια θα φτιάξουμε με τ’ άντερα από
αυ τούς. Τους βλέ πε τε αυ τούς; Τους
λέν’ Οθωμανούς. Τα αρβύλια μας θα
φτιάξουμε με δέρματα από αυτούς».

Kαταδρομείς
Δεν είναι το μόνο περιστατικό «αλλη λεγ γύ ης» που βγαί νει στη φό ρα.
Τον Σεπτέμ βριο του 2004 μία ομά δα
10 Αφγανών και Παλαιστινίων λαθρομε τα να στών εγκα τα λεί φθη κε από
Τούρκους δουλεμπόρους στο Φαρμακονή σι. Οι κα τα δρομείς που τους είδαν, τους ξυλοφόρτωσαν, τους συνέλαβαν και στη συνέχεια τους μετέφεραν στο γήπεδο μπάσκετ της μονάδας,
όπου τους ανά γκασαν να γονατίσουν
με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, ενώ
δύο καταδρομείς τους χτυπούσαν βάναυσα «προσπαθώντας να παίξουν μαζί τους μπάλα», όπως είπαν.
Στη συνέχεια το βίντεο της θηριωδίας παίχτηκε στο ΚΨΜ της μονάδας με
τους «παλικαράδες» να απειλούν όποιον μιλήσει πως «θα είναι η τελευταία
του ημέρα εκεί». Τα θύματά τους ύστερα από τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκαν από τον γιατρό του φυλακίου
οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
Τους τελευταίους μήνες οι αυτοκτονίες στο στρατό έχουν πάρει την ανη-

φόρα. Δεκάδες νέοι κυρίως στην ηλικία των 18-19 έχουν «αυτοτραυματιστεί» στη σκοπιά, μην αντέχοντας αυτού του είδους τις ασφυκτικές πιέσεις
των καραβανάδων. Τα καψώνια, οι αγ γαρείες, οι τιμωρίες, οι φυλακίσεις έρχονται να προστεθούν δίπλα σε κάθε
είδους ιδεολογικές και ψυχολογικές
πιέσεις. Από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου τρεις νέοι
άνθρωποι έδωσαν τέλος στη ζωή τους,
μέσα στο στρατό. Φυσικά κανείς δε
μιλά για αυτοκτονίες αφού το ίδιο το
ΓΕΣ ανακοινώνει τα δολοφονικά περιστατικά σαν «τραυματισμό» ή «αυτοτραυματισμό» την ώρα που «εκτελού σε καθήκοντα σκοπού» και συμπληρώ νει «Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρ μό διες στρα τιω τι κές
αρχές». Σε ένα δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας στις 4/3 διαβάζουμε πως
αντιμετωπίζονται από το ίδιο το στρά τευμα ακόμα και αυτού του είδους τα
εγκλήματα: «Δεν έχετε μυαλό! Πάτε κι
αυτοκτονείτε!». Ετσι αντέδρασε αξιωμα τι κός, όταν έφτα σε στο φυ λά κιο,
όπου λίγα λεπτά της ώρας νωρίτερα
είχε αφήσει την τελευταία του πνοή
ένας φαντάρος. Και απευθυνόμενος
προς τις σει ρού λες, που ήταν εκεί,
έβαλε «αγγαρεία» να μαζέψουν τις γό πες, γιατί σε λίγο θα ερχόταν η αστυνομία και ο ιατροδικαστής». Μέσα σε
ένα τέτοιο κλίμα είναι πολύ φυσικό να
υπάρχουν χιλιάδες νέοι που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό πειθαρχίας και αναπαραγω γής αντιδραστικών ιδεών που εξακολουθεί να είναι σήμερα ο στρατός.
Ετσι η κυβέρνηση παράλληλα με την

Στρατολογητές
Το υπουργείο Αμυνας χρησιμοποιεί
τα ίδια ψέματα που χρησιμοποιούν και
οι αμερικανοί στρατολογητές που εκμεταλλεύ ονται τις ανάγκες της φτωχής και άνερ γης νεολαίας της Αμερικής για να τους πεί σουν να κατα ταγούν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, να
γίνουν δολοφόνοι αθώ ων αμάχων. Η
μό νη επαγ γελμα τι κή απο κα τά στα ση
που έχει να προσφέρει στη νεολαία η
κυβέρνηση Καραμανλή είναι μία θέση
στο στρατό.
Οι δηλώ σεις του Μεϊ μα ρά κη εί ναι
άλλη μία απόδειξη ότι πρόκειται για
μία επικίνδυνη κυβέρνηση που χρειάζεται να τα μαζεύει και να φύγει άμεσα. Το κίνημα των φοιτητικών καταλήψεων που παλεύει για λεφτά για την
παι δεία και όχι για βόμ βες μα ζί με
όλους τους εκπαιδευτικούς και τους
εργαζόμενους που παλεύουν για να
μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν μία
θέ ση στο πα νε πι στή μιο και όχι στο
στρατό και την αστυνομία είναι η καλύ τερη απάντηση σε αυτά τα σχέδια.
Στις 17 Μάρτη όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο δρόμο που χάραξαν οι βετεράνοι του Ιράκ που παλεύουν για να
γυρίσουν πίσω τα στρατεύματα κατοχής, οι μητέρες των αμερικανών φαντάρων που έστειλε ο ίδιος ο Μπους
στο σφαγείο του πολέμου, το ίδιο το
κίνη μα της αντίστασης στο Ιράκ και
στο Αφγανιστάν και το αντιπολεμικό κίνημα σε όλο τον πλανήτη, για να στεί λουμε την καλύτερη απάντηση σε αυτά τα εφιαλτικά σενάρια, βάζοντας τέλος στην κυβέρνηση της ανεργίας της
καταστολής και της πολεμοκαπηλείας.

Kατερίνα Θωίδου
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O Γ.ΣKΛHPOΣ KAI TO “KOINΩNIKO ZHTHMA”

Στον ιστό της Aράχνης

Eνα ντοκυμαντέρ για
το “Διεθνές Παρακράτος”

Α

ε ρο σκά φη - φα ντά σμα τα της CIA προ σγειώνονται και απογειώνονται σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αμερικανοί πράκτορες
δρουν σχεδόν ανενόχλητοι παντού. Οργανώνουν
απαγωγές. Φυλακίζουν χωρίς να αποδίδουν κατηγορίες. Υποπτοι για τρομοκρατία βασανίζονται
σε μυστικές φυ λακές. Το Γκουαντάναμο και το
Αμπού Γκράιμπ είναι η «άκρη του παγόβουνου».
Πρακτικές που αντιτίθενται στο Διε θνές Δίκαιο,
που παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα, που περιορίζουν τις πολιτικές ελευθερίες τείνουν να γίνουν ο κανόνας στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Όλα στο όνομα της ασφάλειάς μας για την
πάταξη της τρομοκρατίας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:
19/3/2007, ώρα 20.00,
ΟΛΥΜΠΙΟΝ
21/3/2007, ώρα 18.00,
αμφιθέατρο ΙΕΚ ΑΚΜΗ,
Τσιμισκή 14
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
«ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ»
Σκηνοθεσία Νίκος Βεζυργιάννης
Σενάριο έρευνα Παύλος Νεράντζης
Διεύθυνση Φωτογραφίας Νίκος Βεζυργιάννης
Επιμέλεια Κάλη Ζάραλη
Μοντάζ – μιξάζ Δημήτρης Ζουγκαρέλης
Πρωτότυπη μουσική Γιάννης Τσακνάκης
Οργάνωση παραγωγής Παύλος Νεράντζης
Παραγωγή ΕΡΤ3, 2007

H κυβέρνηση Μπους θεωρεί ότι ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα. Eυρωπαϊκές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να συνεργαστούν και άλλες να συναινέσουν σιωπηρά. Εγιναν συνένοχες, χωρίς
ουδέποτε να καταδικάσουν τις πρακτικές του
υπερατλαντικού συμμάχου.
Από την απαγωγή του ιμάμη Αμπού Ομάρ, ύποπτου για τρομοκρατία στο Μιλάνο και τα εντάλματα
σύλληψης κατά πρακτόρων της CIA μέχρι το πόρισμα - αποκάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τις μυστικές πτήσεις της αμερικανικής intelligence στην Ευρώπη, το ντοκιμαντέρ αυτό επιχειρεί να
ρίξει φως στον «Ιστό της Αράχνης».
Πόσοι έχουν συλληφθεί; Πώς γίνονται οι απαγωγές; Πού βρίσκονται οι φυλακές κολαστήρια; Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων, που βασανίστηκαν, χωρίς ουδέποτε να τους αποδοθούν κατηγορίες. Τα επιχειρήματα του Λευκού Οίκου, τα πορίσματα ανεξάρτητων ερευνών, η συνενοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι λόγοι της δημόσιας ομολογίας του
αμερικανού προέδρου από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, που συγκλόνισε τον κόσμο.

«Ήμουν έτοιμος να ομολογήσω οτιδήποτε, αν αυτό θα σταματούσε τα βασανιστήρια. Δεν είμαι
τρομοκράτης».
Μαχέρ Αράρ, Καναδός υπήκοος, θύμα απαγωγής CIA
«Το θέμα δεν είναι αν αυτοί είναι ή όχι τρομοκράτες. Η πλειοψηφία τους μάλλον δεν είναι. Υπάρχουν
αποδείξεις για αυτό. Το θέμα είναι ότι η Χάρτα του ΟΗΕ και η διεθνής νομοθεσία , καθώς και εκείνη
των ΗΠΑ, λένε ότι ένα άτομο πρέπει να γνωρίζει γιατί κατηγορείται και να υποβληθεί σε μια δημόσια
δίκη, στην οποία οι αποδείξεις δεν θα είναι κρυφές, όπως θα ήθελαν κάποιοι, αλλά φανερές».
Σέρτζιο Φινάρντι, διευθυντής Transarms, ΗΠΑ
«Το Γκουαντάναμο είναι απαραίτητο για την προστασία του αμερικανικού λαού. Ο πόλεμος κατά
της τρομοκρατίας θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ των μελών της δικής μας κυβέρνησης, όπως επί σης μια συντονισμένη προσπάθεια με τις χώρες όλου του κόσμου, που αντιλαμβάνονται τους κινδύ νους από αυτόν τον πόλεμο».
Τζορτζ Μπους, πρόεδρος ΗΠΑ

«Αυτό το πρόγραμμα έχει μετατραπεί σε πλήρως παράνομες απαγωγές, χωρίς καμία δικαστική
διαδικασία, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε δικαστές και δικηγόρους. Και όλη η διαδικα σία είναι τώρα απολύτως παράνομη».
Χάλια Γκόουαν, υπεύθυνη δράσεων Διεθνούς Αμνηστίας
«Δεν έχω καμία πληροφορία που να μου δίνει τη βεβαιότητα ότι έγιναν παράνομες κρατήσεις και
μεταγωγές κρατουμένων».
Χαβιέ Σολάνα, επικεφαλής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας ΕΕ
«Κάποιοι στη Δύση και όχι στην Ανατολή επιδιώκουν να προκαλέσουν σύγκρουση μεταξύ μου σουλμάνων και χριστιανών με οποιονδήποτε τρόπο».
Iμάμης Μιλάνου, Αμπού Ιμάντ
«Απέναντι στην διεθνή τρομοκρατία η επιλογή είναι απλή. Ή αποφασίζεις να σεβαστείς τα στάνταρντ που θεσπίζει η διεθνής νομοθεσία. Η, αλλιώς, επιστρέφουμε στον Μεσαίωνα».
Κλάουντιο Φάβα, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος Επιτροπής για τη CIA

O Oμηρος Tαχματζίδης
μιλάει στην EA για το
“πιστοποιητικό γέννησης
της Aριστεράς”
Πρόσφατα επανακυκλοφόρησε σε μια πολύ
ωραία έκδοση το βιβλίο του Γιώργου Σκληρού
«Το Κοινωνικόν μας Ζήτημα». Η πρωτοβουλία
και η επιμέλεια της έκδοσης ανήκει στον Όμηρο
Ταχμαζίδη, ο οποίος σπούδασε Φιλοσοφία και
Ιστορία στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, και σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη. Η Εργατική Αλληλεγγύη
μίλησε μαζί του:

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σκληρός;
Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Τραπεζούντα του Οθωμανικού
Πόντου. Ο πατέρας του Ηλίας Κωνσταντινίδης,
σπούδασε στην Αθήνα και διατέλεσε καθηγητής
στο γνω στό «Φρο ντι στή ριο Τρα πε ζο ύ ντας».
Επηρεασμένος από τον αναδυόμενο ελληνικό
εθνικισμό στην περιοχή αυτή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας έδωσε στα τελευταία - από τα
συνολικά εννιά - δίδυμα παιδιά του που γεννή θηκαν το 1869, τα ονόματα του βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας: Γεώργιος και Όλγα. Τα παιδιά της οι κο γέ νει ας του Ηλία Κων στα ντι νί δη
απέκτησαν την τυπική παιδεία των αστικών και
με σο α στι κών στρω μά των που εμ φα νί στη καν
στις μεγάλες πόλεις του Πόντου, κυρίως, από
τα μέσα του 19ου αιώνα και μετέπειτα. Αποτε λεί, δυστυχώς, ένα από τα κένα της επιστημονικής έρευνας η σχέση κοσμοπολιτισμού και εθνικισμού στα μεγαλοαστικά στρώματα στην περιοχή του Πόντου προς το τέλος του 19ου αιώνα. Για τον Γεώργιο Κωνσταντινίδη μπορούμε
να υποθέσουμε ότι η παιδική του ηλικία καθορίστηκε τόσο από το εθνικιστικό κλίμα ελλαδολατρίας που επικρατούσε στην περιοχή, όσο και
από στοιχεία κοσμοπολιτισμού που χαρακτήριζαν τα μεταπρατικά ελληνικά αστικά στρώματα
της ποντιακής κοινωνίας.
Σε νεαρή ηλικία μετέβη στην Οδησσό της Ρωσίας για να ασκήσει δίπλα στον μεγαλέμπορο
γαμβρό του το επάγγελμα του εμπόρου, αλλά
πολύ γρήγορα εγκατέλειψε την ενασχόληση αυτή και στράφηκε στις σπουδές της ιατρικής. Το
1904 τον βρίσκει φοιτητή στο πανεπιστήμιο της
Μόσχας. Το 1905 έχει ήδη εμπλακεί στο επαναστατικό κίνημα και είναι επηρεασμένος από το
μαρξισμό του Γκεόργκι Πλεχάνωφ. Θα πρέπει
να θεωρήσουμε ως σίγουρο ότι αυτή την περίοδο πήρε και το προσωνύμιο «Σκληρός», σύμφω να με τη συνήθεια των Ρώσων επαναστατών της
εποχής. Κατά μια πληροφορία, μετά τα επανα στατικά γεγονότα του 1905, το τσαρικό καθεστώς τον καταδικάζει σε θάνατο, αλλά αυτός
κατορθώνει να διαφύγει στην Εσθονία. Εδώ συνέ χι σε, για ένα διά στη μα, τις σπου δές του,
ώσπου να καταλήξει οριστικά στη Γερμανία και
συγκεκριμένα στην Ιένα.
Εδώ, φτα σμέ νος σο σια λι στής, θα έλ θει σε
επα φή με έλ λη νες φοι τη τές και θα εμπλα κεί
στην ίδρυση σοσιαλιστικών ομάδων. Δυστυχώς,
δεν έχουμε καμία μονογραφία που να ασχολείται
με τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης
του Σκληρού από τη στιγμή που εγκατέλειψε την
Τραπεζούντα έως την έλευσή του στην Ιένα. Η

περίπτωση του Γ. Σκληρού δεν φαίνεται να είναι
μοναδική, διότι, την ίδια περίοδο, επηρεάζονται
από τις σοσιαλιστικές ιδέες μια σειρά από νεα ρούς Έλληνες του Πόντου που μεταβαίνουν, είτε για εργασία, είτε για σπουδές στη Ρωσία.

Για ποιο λόγο προχώρησες στην επανέκδοση
του βιβλίου του «Το Κοινωνικόν μας Ζήτημα»;
Έχει ενδιαφέρον να αναλογιστούμε, ότι ο άν θρωπος που μίλησε για πρώτη φορά για την πάλη των τάξεων, για το ρόλο της αστικής τάξης
στην επανάσταση του 1821, δεν είχε ζήσει ποτέ
στο Ελληνικό Βασίλειο. Η προέλευση και ο τρόπος που σχηματίζει ο Γ. Σκληρός την εικόνα του
για τη σύγχρονη Ελλάδα της εποχής του, αποτελεί ένα ακόμη κενό στην έρευνα της πρώιμης
σοσιαλιστικής γραμματείας μας. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι ο Σκληρός ασχολείται με την
ελληνική περίπτωση μετά τη φυγή του από τη
Ρωσία και την έλευσή του στη Γερμανία. Αυτό
είναι όμως υπόθεση εργασίας και θέμα για ειδική επιστημονική διατριβή.
Ένας λόγος, λοιπόν, της επανέκδοσης είναι η
αναζωογόνηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε
η κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα. Ένας δεύ τερος λόγος είναι πολιτικής φύσεως και έχει να
κάνει με αυτό που θα ονόμαζα «αριστερή πολιτική ταυτότητα». Η ταυτότητα αυτή δεν συγκροτείται μόνο σε σχέση με το παρόν, αλλά και με
το παρελθόν. Οι ιδέες και οι πρακτικές της Αριστεράς έχουν κάποια ιστορική διαδρομή. Ήταν
για μένα μια αρνητική έκπληξη ότι πολλοί νεότεροι Αριστεροί αγνοούσαν την ύπαρξη του βιβλίου, ενώ άλλοι των παλαιοτέρων γενιών εγνώριζαν την ύπαρξή του αλλά δεν το είχαν διαβάσει ποτέ γιατί δεν υπήρχε κάποια έκδοσή του
διαθέσιμη.

Ποια η προσφορά του βιβλίου στο ελληνικό
εργατικό σοσιαλιστικό κίνημα;
Η προ σφο ρά του Γ. Σκλη ρού γε νι κό τε ρα
ήταν σημαντικότατη. Θεωρώ ότι ο πρωτεργάτης του ελληνικού μαρξισμού είναι μια παραγνωρισμένη μορφή της ελληνικής Αριστεράς.
Θα πρέπει να λάβουμε υπ όψη μας ότι είναι
μέχρι το θάνατό του, αρχές του 1920, ο σημαντικότερος Έλληνας μαρξιστής. Με το «Κοινωνικό μας Ζήτημα» ο Σκληρός απελευθερώνει το
εργατικό κίνημα από διάφορες μορφές επαρχιωτισμού και μικροαστισμού, παρέχοντάς του
τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες κλειδιά
για να προσδιορίσει την πολιτική του θέση στην
κοινωνία της εποχής.
Πολλές από τις απόψεις του σήμερα φαντάζουν απλοϊκές, αλλά αν εντάξουμε το βιβλίο αυτό στην εποχή του και στο κλίμα του σκοταδισμού και του σοβινισμού που επικρατούσε θα
αντιληφθούμε το μέγεθος της σημασίας του.
Το βιβλίο «Το Κοινωνικόν μας Ζήτημα» είναι το
πιστοποιητικό γέννησης της ελληνικής αριστεράς. Με την επανέκδοσή του υπενθυμίζουμε και
την εκατόχρονη προσφορά του ελληνικού μαρξισμού στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης
και των κοινωνικών αγώνων στη χώρα μας.
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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

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO

www.stop-the-war.gr

Αντιπολεμική εβδομάδα στις σχολές..

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Πάντειος - Αμφιθέατρο 2 6μμ
Oμιλητής: Νώντας Κούκος, Πρόεδρος ΠΟΣ, Nίκος Λούντος
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Πνευματικό Κέντρο Πλειάδες 7μμ
Συμμετέχουν: Σύλλογος Δασκάλων
Κορυδαλλού - Αγ.Βαρβάρας,
δημοτική παράταξη «Πολίτες για
τον Κορυδαλλό»
AΛEΞANΔPOYΠOΛH
TETAPTH 14/3
Eργατικό Kέντρο 8μμ
ΠEPAMA
ΠEMΠTH 15/3
καφέ Σινέ 5μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΤΑΠΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Έκθεση αντιπολεμικού βιβλίου και
ενημέρωση για το συλλαλητήριο
στις 17 Μάρτη
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλητές: Νίκος Σκιαδάς
Ανδρέας Ξανθός, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 4μμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

9.30μμ: Αμφιθέατρο Καράγιωργα
Προβολή ταινίας «Συριάννα»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
7μμ: Εξόρμηση στο σταθμό Μετρό Φιξ

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
10πμ: εξόρμηση στους εργατικούς χώρους
1μμ: Δημιουργία πανό του Συλλόγου Φοιτητών
ΦΛΣ για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 17 Μ
3μμ: Προβολή dvd απο το διεθνές αντιπολεμικό
κίνημα. Ακολουθεί συζήτηση: Το αντιπολεμικό
κίνημα και η κλιμάκωση του Μπους
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
12μες: ζωγραφική αντιπολεμικού πανό και κολάζ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση
και δημιουργία αντιπολεμικού πανό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
Εξόρμηση στο σταθμό Μετρό
Πανεπιστημίου 11πμ
TEI ΠATPAΣ
TETAPTH 14/3
6μμ Tο αντιπολεμικό κίνημα μπροστά στην
κλιμάκωση του Mπους
ΣTEΦ ΠEIPAIA
ΠAPAΣKEYH 16/3
2μμ: Aμφ. Xατζηνικολάου
Tο φοιτητικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
1.30μμ: Εξόρμηση στην Λέσχη
4μμ: Ιατρική Αίθουσα Β
Συζήτηση: Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας
και το φοιτητικό κίνημα.
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μπασιούκας, Πρόεδρος ΔΕΠ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
9μμ: Αμφιθέατρο Πληροφορικής
Προβολή αντιπολεμικών ταινιών, οργανώνεται και απο την Κινηματογραφική Ομάδα
«Copy»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
1.30μμ: Εξόρμηση στην Λέσχη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
12μες: Πικετοφορία στους χώρους του πανεπιστημίου
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
6μμ: Δημαρχείο Πικετοφορία στην πόλη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
8πμ: περιοδείες στα σχολεία
7μμ: Αντιπολεμική εκδήλωση,
ομιλητής Jimmy Massey
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
7μμ: Εξόρμηση στα Λιοντάρια

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
Σύλλογος Δασκάλων «Αριστοτέλης»,
Γ’ΕΛΜΕ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Πολιτιστικό Κέντρο Πολύχνις 7μμ (Σύσκεψη)

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 κεντρική πλατεία 7μμ
Καλούν: Σύλλογος Δασκάλων Π.Ε «Λινός», Γ’ΕΛΜΕ
Δυτ.Αττικής, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ιλίου,
τοπικές πρωτοβουλίες Ιλίου και Πετρούπολης

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πνευμ.Κέντρο 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
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: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3
Ταπητουργείο 7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ

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
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Κιβωτός 7.30μμ
90 χρόνια απο τη Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Coffee Time 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευθέρωση. Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚκολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ nuovo 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γιώργος 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 3μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ σταθμός Μετρό 6.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 6μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ σταθμός Μετρό 1μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 6μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ σταθμός Μετρό 6.30πμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

Αντονιο Γκράμσι - Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ
(Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 8μμ
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο

Aντιπολεμικά
Happening

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 Πνευματικό
Κέντρο (Μπουμπουλίνας &
Αθ.Διάκου) 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 6.30μμ

ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο με
τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευθέρωση. Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου
ZΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ info 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Κρατική καταστολή: Απο που προέρχεται
και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Φώτης Φραγκελάκης

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων 6μμ
17 Μάρτη πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων 6μμ
17 Μάρτη πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων 6μμ
Tο Kομμουνιστικό Mανιφέστο
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
EMΠ
ΠAPAΣKEYH 16/3 κτίριο Tοπογράφων 4μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλητής: Xρήστος Kιούπης

Στα σχολεία..
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
7.45πμ / 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7.45πμ / 3ο & 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.45πμ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7.45πμ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ / 13ο
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ / ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 6.45μμ / ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6.45μμ / ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ 1.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3

ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 7.45πμ / 5ο ΛΥΚΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ / 13ο ΛΥΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7.45πμ / ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
7.45πμ / 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7.45πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ / ΤΕΕ (Μυλέρου) 1.30μμ / ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7.45πμ /
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ 7.45πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ / ΤΕΙ 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΑΣΣΟΕ κεντρική είσοδος 12μες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 12μες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ διάδρομος 12μες
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Eνα βιβλίο για τον

Aντόνιο ΓKPAMΣI
Ο

Λένιν είχε παρατηρή σει ότι τους μεγά λους επαναστάτες στη διάρκεια της ζωής τους τους κυνηγάνε και τους συκοφαντούν οι άρ χουσες τάξεις, όμως μετά θάνατον
προσπαθούν να τους μετατρέψουν σε άκακα εικονίσματα αφαιρώντας την επαναστατική ουσία
των ιδεών και της δράσης τους, με τη βοήθεια
των ρεφορ μιστών μέ σα στο κί νημα. Ο Αντόνιο
Γκράμ σι είναι μια τέτοια περίπτω ση. Φέτος τον
Απρίλη συμπλη ρώνονται εβδομή ντα χρόνια από
το θάνατό του στις φυλακές του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι. Η δράση και το έργο
του είναι πολύτι μη πα ρακα τα θήκη σή με ρα για
όσους όχι μόνο προσπαθούν να κατανοήσουν τον
κόσμο αλλά και να τον αλλάξουν με τον αγώνα
τους. Για να συμβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια
το Μαρ ξιστικό Βι βλιοπω λείο κυκλοφόρη σε μια
μπροσούρα με κείμενα που παρουσιάζουν τη ζωή
και τις ιδέες του Γκράμσι.
Ο Γκράμσι γεννήθηκε στην Σαρδηνία, μια από
τις πιο φτωχές περιοχές του ιταλικού κράτους
στις αρχές του 20ου αιώνα. Πήγε να σπουδάσει
στο Τορίνο, στον ανεπτυγμένο Βορρά, μια πόλη
που σύντομα έγινε το κέντρο της πιο σύγχρονης
για εκείνη την εποχή βιομηχανίας, των μεγάλων
αυτοκινητοβιομηχανιών όπως της Φίατ.
Εκεί ο Γκράμσι έγινε σοσιαλιστής. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας τότε ήταν χωρισμένο σε
δυο πτέρυγες. Τη δεξιά, με πυρήνα τους βουλευτές, δημάρχους και γραφειοκράτες των συνδικάτων που κήρυταν ότι ο μόνος δρόμος για το κίνημα είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων μέσα από
το κοινοβούλιο σε συνεργασία με τους φιλελεύθερους αστούς πολιτικούς. Η πλειοψηφία στο
κόμμα στήριζε την αριστερή πτέρυγα τους «μαξιμαλιστές». Αυτοί διακήρυταν την πίστη τους στο
σοσιαλισμό και την επανάσταση. Αλλά μέχρι εκείνη τη «μεγάλη στιγμή» οι εργάτες το μόνο που είχαν να κάνουν είναι να ψηφίζουν το κόμμα και να
περιμένουν ν’ αλλάξουν οι «συσχετισμοί». Τίποτα
δεν ένωνε τους αγώνες του σήμερα με τη πάλη
για τον σοσιαλισμό.
Ο Γκράμσι δυσφορούσε από την αρχή με αυτή
την στρατηγική. Ομως, την απάντηση τη βρήκε
στο ζωντανό κίνημα. Το 1919-1920 η Ιταλία έζησε
ένα επα να στα τι κό κύ μα, την «κόκ κι νη δι ε τία».
Εκατομμύρια εργάτες διαδήλωσαν, κατέβηκαν σε
απεργίες, έκαναν καταλήψεις των εργοστασίων
τους. Το κύμα της εξέγερσης απλώθηκε στην
ύπαιθρο, στους αγρεργάτες του βορρά και του
κέντρου της Ιταλίας, στους φτωχούς αγρότες
του Νότου. Το πιο προωθημένο τμήμα αυτού του
κινήματος ήταν οι εργάτες του Τορίνο και οι νέες
μορφές οργάνωσης που δημιούργησαν, οι «εργο στασιακές επιτροπές».

Eπιτροπές
Οι «εργοστασιακές επιτροπές» είχαν πρωτοεμφανιστεί λίγα χρόνια πριν σαν απεργιακές επιτροπές. Ξαναζωντάνεψαν μετά το τέλος του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γκράμσι και μια σειρά
σύντροφοί του ίδρυσαν μια εφημερίδα την L’ Ordine Nuovo που σύντομα έγινε η «φωνή των εργοστασιακών συμβουλίων». Οι «ορντινοβίστι» -το

να γράφει στη φυλακή. Το «προϊόν» ήταν 33 τετράδια με πυκνογραμμένες σημειώσεις που έχουν μείνει γνωστά ως «Τετράδια της Φυλακής». Η γλώσσα
τους είναι «αισώπεια» εξαιτίας της λογοκρισίας. Ο
Γκράμσι χρησιμοποιεί παραδείγματα από την ιστορία της ιταλικής ενοποίησης του 19ου αιώνα ή
ακόμα και από τη περίοδο της Αναγέννησης, για
να μιλήσει για την ταξική πάλη, το τρόπο που κυριαρχεί η άρχουσα τάξη αλλά και πως αυτή η κυριαρχία μπαίνει σε κρίση. Κάνει αυτές τις παρατη ρήσεις στηριζόμενος στην εμπειρία των εργατικών
συμβουλίων και της «κόκκινης διετίας» αλλά και
της δράσης του κομμουνιστικού κόμματος της Ιταλίας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’20.

Iδέες
Ο Γκράμσι εξηγεί ότι η άρχουσα τάξη δεν κυβερνά μόνο με την γυμνή βία, αλλά και αποσπώντας τη συναίνεση των «υποτελών τάξεων» μέσα
από ένα ολόκληρο σύστημα αναπαραγωγής των
ιδεών της. Αυτή η «ηγεμονία» είναι που εξασφαλίζει τη διαιώνιση της κυριαρχίας της. Ομως, οι ιδέες της «κοινής λογικής» δεν είναι οι μόνες που
υπάρχουν στο νου των εργατών. Δίπλα σ’ αυτές,
ανακατεμένες, υπάρχουν κι οι ιδέες που γεννάει
η καθημερινή εμπειρία της εκμετάλλευ σης και
της αντίστασης.

ρεύμα του Γκράμσι- υποστήριζαν ότι τα εργοστασιακά συμβούλια πρέπει να αγκαλιάσουν όλους
τους εργάτες, και ότι μπορούσαν να παίξουν το
ρόλο που έπαιξαν τα σοβιέτ στη ρώσικη επανάσταση: να είναι όργανα της βάσης στις μάχες της
αλλά και οι μορφές οργάνωσης της νέας κοινωνίας όπου η πλειοψηφία θα ορίζει συλλογικά και
δημοκρατικά τις τύχες της.
Αυτό το μήνυμα απλώθηκε σα τη φωτιά στην
εργατική τάξη του Τορίνο. Αλλά δεν απλώθηκε
πέρα από τα όρια εκείνης της περιοχής. Τον Σε πτέμβρη του 1920 ήρθε η αποφασιστική αναμέτρηση. Οι εργοδότες αρνήθηκαν να υπογράψουν
συλλογική σύμβαση με το συνδικάτο των μεταλ λεργατών. Ξεκίνησε μια απεργία από το Μιλάνο
που σύντομα απλώθηκε σε όλη την Ιταλία. Και
αυτή τη φορά οι εργάτες κατέλαβαν τα εργοστά σια, πάνω από 2 εκατομμύρια συμμετείχαν στις
καταλήψεις. Σε πολλά απ’ αυτά συγκρότησαν
«κόκκινες φρουρές» για αυτοάμυνα. Και σε άλλα
συνέχισαν την παραγωγή με εργατικό έλεγχο.
Ομως, αντί για την επανάσταση οι ηγεσίες του
κινήματος το οδήγησαν στο συμβιβασμό. Τον Γε -

νάρη του 1921 οι επαναστάτες –ανάμεσά τους κι
ο Γκράμσι- έφυγαν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα
και ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας.
Αλλά ήδη εκείνη την στιγμή το κίνημα υποχωρούσε και οι φασίστες δυνάμωναν. Τον Οκτώβρη του
1922 η άρχουσα τάξη τους παρέδωσε την εξουσία. Ο Μουσολίνι χρειάστηκε τέσσερα περίπου
χρόνια για να σταθεροποιήσει τη δικτατορία του.
Το 1926 ο Γκράμσι, που ήταν βουλευτής και επικεφαλής του ΚΚΙ συνελήφθη, δικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Ηταν βαριά άρρωστος. Επασχε από φυματίωση, από την ασθένεια του Χοτζ που κατατρώει το
μυελό των οστών, και από άλλες σοβαρές ασθένειες. Ηταν απομονωμένος με πολύ λίγες επαφές με τον έξω κόσμο. Ο μεγαλύτερος φόβος
του ήταν μήπως «σπάσει» -γι’ αυτόν «σπάσιμο»
σήμαινε ακόμα και να ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση ως ασθενής. Δεν το έκανε ποτέ. Ο φασίστας
εισαγγελέας είχε δηλώσει όταν ανακοίνωνε τη
ποινή ότι «πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον
εγκέφαλο να δουλεύει για 20 χρόνια».
Ούτε αυτό το κατάφεραν. Ο Γκράμσι συνέχισε

Αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να λήξει επιτυχημένα αν δεν διεξάγεται οργανωμένα και συστηματικά. Γι’ αυτό το λόγο ο Γκράμσι πίστευε ότι είναι αναγκαίο ένα επαναστατικό κόμμα –κι αφιέρωσε τη ζωή του για να το χτίσει. Δεν το αντιμετώπιζε σαν την ελίτ των αποφασισμένων που θα
δασκάλευε κουνώντας το δάχτυλο στους «καθυστερημένους» εργάτες δίνοντας τελεσίγραφα. Οι
επαναστάτες υποστήριζε ο Γκράμσι έπρεπε να είναι κομμάτι κάθε αγώνα, οσοδήποτε «μερικού» ή
«αμυντικού», να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με
κόσμο και ηγεσίες που δεν πιστεύουν στην επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού και να δεί χνουν ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι αγωνιστές. Αλλά μέσα σε όλα τα κινήματα λειτουργούν για να
γενικεύουν τις εμπειρίες, να συνενώνουν τα διαφορετικά ρυάκια της πάλης σε ένα ορμητικό πο τάμι που η προοπτική του είναι η ανατροπή του
συστήματος. Αυτήν την αξία είχε για τον Γκράμσι
ο μαρξισμός.
Σήμερα ζούμε μια τέτοια περίοδο, που οι ιδέες
της άρχουσας τάξης για το ποια είναι η «φυσική
τάξη των πραγμάτων» αμφισβητούνται από εκα τομμύρια ανθρώπους, εργάτες και νεολαία, οι
οποίοι μπαίνουν στις μάχες ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και τον πόλεμο. Η κληρονομιά του
Γκράμσι είναι πολύτιμη για να προχωρήσουμε αυτές τις μάχες μέχρι τη νίκη.

Θα το βρείτε στο
MAPΞIΣTIKO
BIBΛIOΠΩΛEIO
Φειδίου 14-16
τηλ.210 52 47 584
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Tι φέρνει ο αγωγός
του Πούτιν;
Τ

ην Πέμπτη, 15 Μάρτη, υπογράφεται στην Αθή να, με την παρουσία του ίδιου του προέδρου
Πούτιν, η συμφωνία Ελλάδας, Ρωσίας,
Βουλγαρίας για την κατασκευή και εκμε τάλ λευ ση του πε τρε λαια γω γού
Μπουρ γκάς-Αλεξανδρούπολη. Αναβάθμιση για ποιούς;
Η κυβέρνηση, οι εφημερίδες και τα
κανάλια πανηγυρίζουν για την “μεγάλη εθνική επιτυχία”. Η ιδέα του αγωγού γεννήθηκε πριν από 14 ολόκληρα
χρόνια. Η υλοποίησή της, όμως, “κόλησε” μέχρι σήμερα στα γρανάζια των
διακρατικών ανταγωνισμών, των παιχνιδιών των “επτά αδελφών” του πετρελαίου και της διεθνούς διπλωματί ας. Ο “πρώτος γύρος” κατακυρώθηκε,
ύστερα από ένα σκληρό παζάρι εκβιασμών και απειλών, στην Τουρκία που
είχε αντιπροτείνει τον δικό της εναλλακτι κό αγω γό από το Μπα κού του
Αζερμπαϊτζαν κατευθείαν στο λιμάνι
του Τσεϊχάν, στην νοτιοανατολική Μεσό γειο. Ο “δεύ τε ρος γύ ρος”, όμως,
λένε, κλείνει τώρα με την συμφωνία
της Πέμπτης, με μια “δική μας” νίκη. Ο
αγωγός, υποστηρίζουν, θα αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας μας, μετετρέποντάς την σε έναν από τους σημαντικούς “ενεργιακούς κόμβους” της Ευρώπης.
Ο αγω γός θα ανα βαθ μί σει, δί χως
αμφιβολία, την θέση και τα κέρδη του
ελληνικών ενεργιακών, κατασκευαστικών και ναυτηλιακών επιχειρήσεων -με
πρώτους και καλύτερους τους όμιλους
του Κοπελούζου και του Λάτση, τους
πρωτεργάτες της συμφωνίας. Για την
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου,
όμως, ο αγωγός θα φέρει μόνο την κατα στρο φή: μό λυν ση της θά λασ σας,
του υπέδαφους και της ατμόσφαιρας,
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατα στροφή των παραδοσιακών επαγγελμά των (γε ωρ γία, αλιεία, του ρι σμός)
από τα οποία ζούνε αυτές οι περιοχές,
την ανεργία και την φτώχεια.

Φιλέτο
Η ιδέα του αγω γού προτο εμ φα νίστη κε το 1993 -καθόλου τυχαία- από
τον Λά τση. Η κυβέρ νηση του Μητσοτάκη που ήταν τότε στην εξουσία την
υιοθέτησε με ενθουσιασμό. Η Ανατολή
είχε κα ταρ ρεύσει μόλις πριν από λίγους μήνες και οι πολυεθνικές της Δύσης ακόνιζαν τα μαχαίρια τους για το
με γά λο φαγοπότι. Η Ελλάδα δεν θα
έπρε πε να μεί νει έξω από αυ τή τη
γιορτή! Και το καλύτερο φιλέτο ήταν,
πέ ρα από κάθε αμφι βολία, τα τεράστια αποθέ ματα φυσι κού αε ρίου και
πετρελαίου της Κασπίας και του Αζερμπαϊτζαν.

Ο ελληνικός καπιταλισμός σημείωσε
αρ κε τές επι τυ χί ες μέ σα στα χρό νια
που ακολούθησαν. Δυο αγωγοί συνδέουν ήδη σήμερα την χώρα μας, μέσα
από την Βουλγαρία, με το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ο ένας ανήκει στην
ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Ο
άλλος στην Προμηθέας Γκάζ -μια κοινοπραξία ανάμεσα στον Ομιλο Κοπελούζου και την ρωσική Gazprom. Και
οι δύο με τα φέ ρουν αέ ριο της Gaz prom στην Ελλάδα. Ενας τρίτος αγωγός, που κα τα σκευά ζε ται αυ τή την
στιγ μή, θα με τα φέ ρει αέ ριο από το
Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα μέσα από
την Τουρ κία. Το ελ λη νι κό τμή μα θα
ανήκει στην ΔΕΠΑ και κατασκευάζεται
-τι έκπληξη- από τον Ομιλο Κοπελούζου. Η αρχική ιδέα προέβλεπε μικρές
μόνο ποσότητες για τον αγωγό αυτό: 1
έως 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
αερίου το χρόνο.
Τον πε ρα σμέ νο χει μώ να, όμως, η
Gazprom πρότεινε την αναβάθμιση,
με την δική της συμμετοχή και την επέ κτασή, μέσω της Αδριατικής, του αγω γού προς την Ιταλία. Η Gazprom έχει
κλείσει ήδη πολλές συμφωνίες άμεσης
πα ρο χής αε ρίου με την Γαλ λία, την
Γερμανία και την Ιταλία. Με τις τιμές
της ενέργειας στα ύψη η Gazprom και
οι άλλες ρωσικές αδελφές της επενδύ ουν με μανία στους αγωγούς και τα δί κτυα της Ευρώπης -μια επέκταση που
έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυ βέρνησης του Μπους. Τον περασμένο
Απρίλη ο Μπους ανέθεσε στην ίδια την
Κοντολίζα Ράις την αποστολή να “πεί σει” την ελληνική κυβέρνηση να απορ -

ρί ψει την πρό τα ση της Gaz prom. Η
Ράις αντιπρότεινε να κλείσει η Ελλάδα
μια μα κρο χρό νια συμ φω νία αγο ράς
αερίου από το “διεθνές κονσόρτιουμ”
που εκ με ταλ λεύ ε ται τις πη γές του
Αζερμπαϊτζάν και εκπροσωπείται από
την βρετανική BP και την νορβηγική
Statoil.
“Η Ελλάδα... αντέδρασε στην αρχή
ψυχρά στην πρόταση της Gazprom”,
όπως έγραφε χαρακτηριστικά εκείνη
την εποχή η εφημερίδα Financial Times. “Αλλά”, συμπλήρωνε επικαλούμενη τις δηλώσεις ενός ανώνυμου Ελληνα επισήμου, “η στάση της Ελλάδας
θα μπορούσε να αλλάξει αν η Ρωσική
κυβέρνηση μπορούσε να εγγυηθεί την
μακροπρόθεσμη προμήθεια πετρελαίου για τον προταθέντα αγωγό που θα
συνδέει την Μαύρη Θάλασσα και το
Αιγαίο”. Με άλλα λόγια, αν στήριζε τον
αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Ο Πού τιν δέ χτη κε. Ο αγω γός θα
ελέγχεται από τρεις ρωσικές εταιρίες
(Gaspromneft, Rosneft, Transneft) που
θα έχουν το 51% των μετοχών, ενώ το
υπόλοιπο 49% θα μοιραστεί ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Καθόλου παράξενο, οι δύο από τις τρείς
ελληνικές εταιρίες που συμμετέχουν
στο έργο είναι οι Ομιλοι του Λάτση και
του Κοπελούζου. Και η ΔΕΠΑ -που ο
Καραμανλής είχε ανακοινώσει ότι θα
ιδιωτικοποιήσει μέσα στο 2007- υπέγραψε μια συμφωνία με την ιταλική
Edison για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει, μέσω της Αδριατικής, την Ελλάδα με
την Ιταλία.

Στην Αλεξανδρούπολη η επικείμενη
υπογραφή της συμφωνίας έχει ξεσηκώσει μια ολόκληρη σειρά από αντιδράσεις: αφιερώματα στον τοπικό τύπο, συσκέψεις φορέων, πρωτοβουλίες
δράσης, προτάσεις για την δημιουργία
επιτροπής κατοίκων, δημόσιες ομιλίες
και συγκεντρώσεις κλπ. Η κυβέρνηση
προσπαθεί να ελέγξει τις αντιδράσεις
μοιράζοντας υποσχέσεις ότι ο αγωγός
θα κατασκευαστεί με βάση τα πιο σύγχρο να στά νταρτ, θα εί ναι από λυ τα
ασφαλής, δεν θα επηρεάσει αισθητικά
την περιοχή και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά ακόμα και ένας
μαθητής δημοτικού ξέρει ότι αυτά είναι σκέτα ψέματα.

Ατυχήματα
Η κατασκευή του αγωγού θα μεταμορφώσει ριζικά όλη την περιοχή του
της Αλεξανδρούπολης και του Δέλτα
του Εβρου. Ο αγωγός θα μεταφέρει
35-50 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο
τον χρόνο που θα μεταφορτώνονται
σε τάνκερ. Θα χρειαστούν προσωρινές δεξαμενές (χωρητικότητας χιλιάδων τόνων), προβλήτες, αντλιοστάσια,
υποσταθμοί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με τέτοιες ποσότητες τα ατυχήματα -που το καθένα μεταφράζεται σε χιλιάδες τόνους πε τρελαίου στην θά λασσα- δεν είναι απλά πιθανότητα: είναι βεβαιότητα.
Ο ίδιος ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη αντιμετωπίζει με -δικαιολογημένη- δυσπιστία τις υποσχέσεις της κυβέρνησης του Καραμανλή. “Ποιοί θα

εγγυηθούν (την ασφάλεια);” έγραφε
χαρακτηριστικά ο Δημήτριος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εβρου, σε ένα άρθρο του στον
τοπικό τύπο. “Οι ιδιωτικές πολυεθνικές
κατασκευαστικές; Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ελληνικού Δημοσίου; Η Ελ λάς έχει καταδικαστεί 23 φορές για
ρύπανση του περιβάλλοντος από την
Ευρωπαϊκή Ενωση... και εκκρεμούν για
εκδίκαση άλλες 21 περιπτώσεις. Η Ελλάς έβαλε βέτο και ήδη αποφάσισε να
διέρχονται από το Αιγαίο τα ανασφαλή
μονοπύθμενα πλοία, που έχουν απαγορευτεί από όλα τα λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής”.
Ο Κοπελούζος, σε μια συνέντευξη
του στην ίδια εφημερίδα, υποστήριζε
ότι τα αβαθή νερά στην εκβολή του
Εβρου, εί ναι ένα πλε ο νέ κτη μα για
τους κατοίκους αφού θα αναγκάσουν
την κοινοπραξία να κατασκευάσει τον
σταθ μό με τα φόρ τω σης μα κριά από
την ακτή. Ομως τα περισσότερα και
χειρότερα ατυχήματα έχουν γίνει από
προσαράξεις τάνκερ σε αβαθή νερά.
Το χει ρό τε ρο, που εί χε γί νει στον
Πορθμό Πρινς Γουίλιαμς της Αλάσκας
“άδειασε” 37.000 τόνους αργού πετρε λαί ου στην θά λασ σα. Η κη λί δα
απλώθηκε σε μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων στην ακτή απονεκρώνοντας τα
πάντα. Ενα ατύχημα σαν και αυτό είναι ικανό να καταστρέψει το Αιγαίο για
δεκαετίες.
Για αυτό οι αντιδράσεις δεν έχουν
περιοριστεί μόνο στην Αλεξανδρούπολη και τον Εβρο. Στην Πάρο φτιάχτηκε
πριν από μερικές βδομάδες μια “Επιτρο πή Κυ κλα δι τών Για την Σω τη ρία
του Αιγαίου”.
“Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ατυχήματα στο Αιγαίο” γράφει η προκήρυξη
που έβγαλε η Επιτροπή τον Φλεβάρη.
“Και ένα ατύ χη μα σε πλοίο των
300.000 τόνων, που με το άνοιγμά του
θα χυθούν στη θάλασσα τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, θα σημάνει την
πλήρη καταστροφή της κλειστής θά λασσας του Αιγαίου. Θα πληγεί πρώτ’
απ’ όλα ο τουρισμός, που απ’ αυτόν...
ζουν χιλιάδες οικογένειες στα νησιά
και τις παράκτιες περιοχές όλης της
Ελλάδας... Ο τομέας της αλιείας και
της ιχθυοκαλλιέργειας θα εξαφανιστεί,
καθώς επίσης και τμήματα της γεωργί ας πλη σί ον της μο λυ σμέ νης θά λασ σας... Και όλα τού τα για να πλου τί σουν ακόμη περισσότερο οι μόνοι που
έχουν συμφέρον, οι εφοπλιστές και το
πει θή νιο όρ γα νό τους... Αυ τοί που
προσπαθούν να πείσουν για την αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου της Ελλάδας και δεν μας λένε τι θα κάνουν
τα εκατομμύρια ανέργων”.

Σωτήρης Kοντογιάννης

15

Νο 759

OME - OTE

ΠOE - OTA

Όχι στο Ξεπούλημα
Να μπλοκάρει την Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Μετόχων αποφάσισε η ΟΜΕ ΟΤΕ και καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 14 Μάρτη στις 3.30μμ στο
Μέγαρο ΟΤΕ όλους τους εργαζόμενους της Αττικής καθώς και στάση εργασίας 2μμ-5μμ για όλους
τους εργαζόμενους του Μεγάρου ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ βρίσκονται σε απεργίες από τον
Ιανουάριο, κάνοντας 24ωρες απεργίες ανά περιφέρεια με καθολική συμμετοχή. Στις 22 Μαρτίου θα
κάνουν παναττική απεργία.
Η Συνέλευση Μετόχων πρόκειται να αποφασίσει
την αλλαγή του καταστατικού, όπου έχει σαν στόχο
να πε ριο ρί σει τις αρ μο διό τη τες του Διοι κη τι κού
Συμβουλίου ΟΤΕ και να ενισχύσει «μέχρι ασυδοσί-

ας» τις αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου
με στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση του οργανισμού
και την παραχώρηση του Μάνατζμεντ σε ιδιώτη.
«Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση», δήλωσε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γ. Κούτρας σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την Τρίτη 13/3. «Αν μειωθεί το ποσοστό του Δημοσίου κάτω του 33%, τότε
υπάρχει κίνδυνος επιθετικής εξαγοράς του Οργανισμού. Δεν δεχόμαστε καμιά αλλαγή καταστατικού
και τον νόμο θα τον καταργήσουμε στην πράξη».
Η «εξυγίανση» του ΟΤΕ και η αλλαγή του κανονισμού εργασίας στον ΟΤΕ ήταν για την κυβέρνη ση της ΝΔ ο πιλότος για το άνοιγμα των επιθέσεων
σε όλες τις ΔΕΚΟ. Οπως καταγγέλθηκε στη συνέ-

EΔEΣΣA

ντευξη τύπου αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι όσων
αποχώρησαν με «εθελούσια έξοδο» ξαναπροσλαμ βάνεται με ατομικές συμβάσεις και με μισθούς που
φτάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα
μικρό δείγμα τους πώς εννοεί η κυβέρνηση και οι
Βουρλούμηδες την εξυγίανση.
Το γεγονός ότι τόσους μήνες αργότερα μετά
την ψήφιση του νόμου για της ΔΕΚΟ, η κυβέρνηση
δεν έχει ακόμα καταφέρει να τον εφαρμόσει και να
προχωρήσει στην αλλαγή του καταστατικού, δεί χνει τη δύναμη των εργαζομένων αλλά και το πόσο
στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση. Γι αυτό οι εργα ζόμενοι στον ΟΤΕ χρειάζεται τώρα να δώσουν πιο
αποφασιστικά στη μάχη ενάντια στο ξεπούλημα.

Eργαζόμενοι στα MME

Τ

ο τελευταίο διάστημα μια σειρά από Δήμους του νομού αλλά και η ίδια η νομαρχία, προχώρησαν στην έκδοση καταδικαστικού ψηφίσματος με αφορμή την απόφαση της FYROM να ονομάσουν το αεροδρόμιο των Σκοπίων
σε «Μέγας Αλέξανδρος». Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε από κύκλους ακροδεξιών,
εθνικιστών και φιλοχουντικών - βασιλικών. Το γεγονός αυτό
από μόνο του, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας.
Τα φαινόμενα του εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας είναι επικίνδυνα και ανησυχητικά αυξανόμενα φαινόμενα. Έχουν τις ρίζες τους στις ασκούμενες πολιτικές που
οδηγούν σε έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην τεράστια αύξηση της φτώχειας και της ανασφάλειας που δημιουργείται στους εργαζόμενους. Τα ακροδεξιά κόμματα ψαρεύουν σε θολά νερά, εκμεταλλευόμενοι τη λαϊκή δυσαρέσκεια και με όχημα το λαϊκισμό προσπαθούν να περάσουν
αντιλήψεις ξενοφοβικές και εθνικιστικές που μεταθέτουν την
ευθύνη γι αυτή την κατάσταση από τους καπιταλιστές στους
πιο αδύνατους κοινωνικά εργάτες, τους μετανάστες. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας οι ακροδεξιοί εκμεταλλευόμενοι τη δημιουργία του νέου κράτους της FYROM, που προήλθε από
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην ενιαία Γιουγκοσλαβία,
προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα φόβου από τον υποτιθέμενο κίνδυνο από Βορά, όπως παλαιότερα οι δεξιές κυβερνήσεις καλλιεργούσαν κλίμα διχασμού από τον «Κομμουνιστικόν κίνδυνον από Βοράν». Μοναδική εξαίρεση σ’ αυτή την
υστερία, ο Δήμος Έδεσσας όπου με μια αυτονόητη απόφαση, αρνήθηκε την έκδοση ψηφίσματος με το αιτιολογικό ότι
αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Για την απόφασή του
αυτή δέχτηκε τόνους λάσπης από τους τοπικούς ακροδεξιούς αλλά και την φασιστική φυλλάδα «Στόχος». Πάει πολύ οι
σημερινοί ακροδεξιοί, ιδεολογικά παιδιά των Ταγματασφαλιτών, χιτών και κουκουλοφόρων να κάνουν μαθήματα πατριωτισμού. Όταν ο Ελληνικός λαός έχυνε το αίμα του απέναντι
στην ιμπεριαλιστική και φασιστική εισβολή από τις γραμμές
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οι ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών ακροδεξιών ντύνονταν γερμανοτσολιάδες και κουκουλοφόροι κατέδιδαν τους αγωνιστές. Ανάμεσα σε αυτούς τους αγωνιστές
ήταν και η Ειρήνη Γκίνη, αναγνωρισμένη αγωνίστρια της
Εθνικής Αντίστασης και η πρώτη γυναίκα που εκτελέσθηκε
για την αντιφασιστική της δράση. Πιστή μέχρι το τέλος της
ζωής της στις ιδέες του διεθνισμού της εργατικής τάξης, την
αλληλεγγύη των λαών, έχυσε το αίμα της πολεμώντας το φασισμό και τον ιμπεριαλισμό.
Στις 17 Μάρτη στο Σύνταγμα στην Αθήνα, στο πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο, θα δώσουμε τη δική μας απάντηση απέναντι στον Νο 1 τρομοκράτη Μπους και τον πρόθυμο συνεταίρο του, που λέγεται κυβέρνηση Καραμανλή.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ 2001
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“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ” κυκλοφόρησαν
εργαζόμενοι στα MME. Δημοσιεύουμε ένα μεγάλο τμήμα της διακήρυξης
Δεν είναι είδηση αλλά σκληρή πραγματικό τητα ότι τα ΜΜΕ δεν εξαιρούνται από την συνο λι κή επί θε ση στα ερ γα σια κά δι καιώ μα τα
που πραγ μα το ποιούν οι ερ γο δό τες με την
πλήρη συμμετοχή και στήριξη της κυβέρνησης. Κόψιμο συμβασιούχων στην ΕΡΤ που δεν
υπάγονταν στις ρυθμίσεις του Π.Δ. Παυλόπουλου, διατήρηση του προβλήματος με νέες
γενιές συμβασιούχων, επαναπρόσληψη ελαχίστων από τους κομμένους, «τιμωρία» μη επαναπρόσληψης για όσους κινήθηκαν δικαστικά.
Ανοχή και χαριστικές ρυθμίσεις (96 δόσεις)
στην εισφοροδιαφυγή και την μη τήρηση των
εργοδοτικών υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά
ταμεία, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ σεων και συνεχείς και κάθε είδους παραβιάσεις των ΣΣΕ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς
ιδιαίτερα παρατηρητικός για να διαπιστώσει
την αδυ να μία της ΕΣΗ ΕΑ να αντα πο κρι θεί
στις ανάγκες των εργαζομένων μπροστά στην
εργοδοτική-κυβερνητική επίθεση.
Το εμπόδιο δεν είναι μόνο «οι αρνητικοί συσχετισμοί στο Δ.Σ.» αλλά η άρνηση να λειτουργήσουμε ενωτικά στην βάση, όπου συνήθως η
επικράτηση ανταγωνισμών δεν αντικατόπτριζε
πάντα αγεφύρωτες διαφορές. Σε σωματεία με
μικρότερη παρουσία των αριστερών δυνάμεων
στα Δ.Σ. υπήρξε η δυνατότητα απεργιακής έκφρασης και δράσης (πχ η πρόσφατη απεργία
των δασκάλων) διότι σε επίπεδο βάσης υπήρξε
μια κινητικότητα και μια σύνθεση δυνάμεων
που διευ κό λυ νε την έκ φρα ση με γα λύ τε ρων
τμημάτων εργαζομένων του κλάδου.
Ναι πιστεύουμε ότι η ζωή έφερε κοντά ένα
μίνιμουμ σημείων που επιτρέπουν την κοινή
δράση, όπως: *Η απεργιακή απάντηση στις
απολύσεις και όχι ο χαρτοπόλεμος των δελτίων Τύπου. *Ο συντονισμός-κοινωνική συμμαχία με ευρύτερα στρώματα εργαζομένων
και όχι η απουσία από τις γενικότερες κινητοποιήσεις τους (πχ. απεργίες ΓΣΕΕ, κινητοποιήσεις συμβασιούχων, από τις οποίες οι
δη μο σιο γρα φι κές ορ γα νώ σεις ου σια στι κά
απείχαν, η απουσία από τις κινητοποιήσεις
για το άρθρο 16, κλπ). Ακρίβεια, λιτότητα,
ανερ γία και απο λύ σεις εί ναι προ βλή μα τα
που μας αφορούν όλους. *Η πρόσφατη εξέλιξη στο διασωματειακό των κλαδικών σωματείων των ΜΜΕ που αποφασίσθηκε εισήγηση
στην κατεύθυνση των επόμενων βημάτων για
το Συνδικάτο Τύπου είναι θετική και πρέπει
να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Φαι-

νόμενα όπως η μη ουσιαστική στήριξη της
απεργίας της ΕΤΕΡ για ένταξη στο ΤΣΠΕΑΘ
δεν πρέπει να επαναληφθούν, γιατί πάνε πίσω την ενότητά μας. *Tο ξεπέρασμα του τέλματος στο θέμα της αλλαγής του καταστατικού της ΕΣΗΕΑ (μάχη που δυστυχώς δεν δόθηκε από τις αριστερές δυνάμεις στο παρελθόν, παρά τις διακηρύξεις τους) εντάσσοντας το νέο κόσμο στην συνδικαλιστική του
οργάνωση και καταργώντας τους απαράδεκτους διαχωρισμούς μελών και «μη μελών».
Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουμε την μάχη με κυβέρνηση και εργοδότες με σωματείο-εργαλείο
για αυτή την δουλειά. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε χωρίς να κουκουλώσουμε ή να διαγρά ψου με τις επι μέ ρους δι α φο ρές μας
μπροστά στο κοινό πρόβλημα. Οφείλουμε να
κάνουμε την προσπάθεια προς τα μπροστά.
Όσοι υπογράφουμε, άτομα από προερχόμαστε από δι α φο ρε τι κούς ιδε ο λο γι κούς χώ ρους εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, μέλη και «μη
μέ λη» της ΕΣΗ ΕΑ, μοι ρα ζό μα στε αυ τούς
τους προβληματισμούς και δεσμευόμαστε
στην πραγματοποίηση μιας συζήτησης στο
αμέσως επόμενο διάστημα για να συζητήσουμε πάνω στα θέματα αυτά. Καλούμε κάθε
συνάδελφο είτε μεμονωμένο είτε, είτε οργανωμένο σε όποιο σχήμα έχει επιλέξει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
1) Ζουμή Αλέκα - ΠΗΓΑΣΟΣ
2) Κουτζουράδης Γιάννης
-Β θμιο πειθαρχ. συμβούλιο ΕΣΗΕΑ
3) Λίτσης Μωυσής - Ελευθεροτυπία
4) Μαυρίδης Νίκανδρος - ΠΗΓΑΣΟΣ
5) Μήτρου Άννα - SPORTXL
6) Μοσχονά Λήδα - συνταξιούχος
7) Μπουκάλα Σαλώμη
-εξωτ. συνεργάτης- Καθημερινή
8) Μπράτσος Νάσος - ΕΡΤ
9) Σαρρής Κώστας - ΠΗΓΑΣΟΣ
10)Στεφανόπουλος Σωτήρης - ΠΗΓΑΣΟΣ
11)Σπυριδωνάκου Μαρία - ΣΚΑΪ
12)Τατάρογλου Τάσος-94 FM
13)Τουφεξή Μιμή
-Β θμιο πειθαρχ. συμβούλιο ΕΣΗΕΑ
14)Τσιόφφι Γκουίντο - άνεργος
15)Τσώλη Μαρία - ΒΗΜΑ
16) Φλέσσιας Σωτήρης - 94 FM
17)Φωτέλλη Ειρήνη - ΕΡΤ
18)Χατζηγεωργίου Τάσος - ΕΡΤ

Στάση
εργασίας
στους Δήμους
Τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας
από τις 11πμ μέχρι το τέλος του ωραρίου
πραγματοποιεί την Τετάρ τη 14 Μάρτη η
ΠΟΕ ΟΤΑ. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας
στην πλ. Κα ρα ϊ σκά κη και πο ρεία στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους διαμαρ τύρονται για την στάση της κυβέρνησης
απέναντι στο αίτημα για ένταξη τους στα
Βα ρέα και Αν θυ γιει νά Επαγ γέλ μα τα.
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στις 5 Φεβρουαρίου έγινε συνάντηση της ΠΟΕ ΟΤΑ με τον υφυπουργό
Εσωτερικών για το θέμα των ΒΑΕ, ύστερα
από εν νέα μή νες ανα μο νής με τά την
10ήμε ρη απερ για κή κι νη το ποί η ση του
Απρίλη του 2006, που είχε κύριο αίτημα
την ένταξη στα ΒΑΕ. Εκείνη η κινητοποίηση έκλεισε με την οπισθοχώρηση της κυβέρνησης που υποσχέθηκε ότι θα φτιαχτεί
μία επιτροπή που θα μελετήσει το θέμα.
Τώρα ήρθε η ώρα των απαντήσεων. Η
απάντηση του υπουργείου όμως δεν καλύπτει το αίτημα της Ομοσπονδίας, αφού αρνείται την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων που ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα, όπως διεκδικεί η Ομοσπονδία. Αποδέχεται μόνο την ένταξη των εργαζόμενων
στην καθαριότητα, τα νεκροταφεία, και κάποιες από τις ειδικότητες στις οικοδομικές
εργασίες. Το δεύτερο είναι ότι αφήνει αδιευ κρί νι στο τον τρό πο έντα ξης των ήδη
υπηρετούντων εργαζόμενων.
Η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητά την ψήφιση της σχετικής διάταξης μέχρι τα τέλη Απριλίου που
να ικανοποιεί τα αιτήματά της. Δεν υπάρχει
καλύτερη στιγμή για να βγουν και οι εργαζόμενοι στους Δήμους στο δρόμο, μαζί με
τους φοι τη τές και τους ερ γα ζό με νους
στην Υγεία, αναγκάζοντας την κυβέρνηση
να κάνει πράξη τις υποσχέσεις της και αν
δεν μπορεί να τα μαζεύει και να φύγει. Αυτό το μήνυμα θα στείλουμε όλοι μαζί και
στις 28 Μάρτη στην 24ωρη της ΑΔΕΔΥ.

Eκλογές
στο Σωτηρία
Εκλογές γίνονται την Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Μάρ τη στο Σύλλογο Ερ γαζομένων
του νοσοκομείου Σωτηρία. Στις εκλογές συμμε τέχει και η πα ράτα ξη «Ανεξάρ τητη Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Νυστέρι».
Οι υποψήφιοι είναι οι εξής: Γεωργιάδης
Απόστολος- Νοσηλευτής, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γιαλλελή Μάγδα- Νοσηλεύτρια, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γιωτάκης Κωνσταντίνος- Ειδικευ ό με νος Για τρός, Γ’ Πνευ μο νο λο γι κή
Κλινική, Μπελόπουλος Χρήστος- Ψυχολόγος, Ψυχιατρικό Τμήμα, Πεστίδου ΕυτυχίαΕιδικευόμενη Γιατρός, ΣΤ’ Πνευμονολογική Κλινική, Σταυρίδης Θανάσης- Ειδικευόμενος Γιατρός, Ψυχιατρικό Τμήμα, Τσουπάκης Γιώργος- Εργοθεραπευτής, Ψυχιατρικό Τμήμα.

O αντιπολεμικός ξεσηκωμός του Mάρτη
ξεκίνησε από τη Λατινική Aμερική
Ο δια δη λω τής στη φω το γραφία υποδέχεται τον πλανητάρ χη στο Σάο Πά ο λο της
Βραζιλί ας με πλα κάτ “Εξω ο
Μπους, νο1 τρομοκράτης”. Ο
Μπους προ κά λε σε δια δηλώσεις από όπου κι αν πέρα σε
στην περιοδεία του στη Λατινική Αμε ρι κή. Η επί σκε ψή του
έγι νε για να απομονώσει τον
Τσά βες και να δεί ξει ότι “Η
Αμερική νοιάζεται”, όμως κανείςδεν τον πίστεψε. Χιλιάδες
βγήκαν στους δρόμους στην
Κολομβία, την Ου ρου γου άη,
τη Γουατεμάλα και το Μεξικό,
δεί χνο ντας ότι έχει πε ρά σει
για τα καλά η εποχή που η Λατι νι κή Αμε ρι κή ήταν η “αυ λή
των ΗΠΑ”. Την ίδια ώρα ο Τσάβες γινόταν δεκτός με ενθουσια σμό στο Μπου ένος Αϊρες
της Αργεντινής σε αντιμπεριαλιστική συγκέντρωση.

Kυβέρνηση
Πρόντι:
Oμοψυχία με τον
Mπερλουσκόνι
ενάντια
στο κίνημα
Με τις ψή φους του Μπερλου σκόνι και των φα σι στών του Φί νι εγκρί θη κε η παραμονή των ιταλικών
στρα τευμάτων στο Αφγανιστάν. Στην ιταλική βουλή
την περασμένη Πέμπτη από τους 546 παρόντες, 524
ψή φισαν Ναι, 19 δήλωσαν παρόντες και 3 ψή φισαν
Οχι. Δύο μόνο από τους βουλευτές της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης δεν έσκυψαν το κεφάλι για να στηρίξουν την κατοχή του Αφγανιστάν, ο Σαλβατόρε Κανναβό και ο Πάολο Κατσάρι. “Το αντιπολεμικό κίνημα
από το 2001 έχει σαν σύνθημα ‘Οχι στον πόλεμο χωρίς ναι μεν αλλά’, είπε στη βουλή ο Σαλβατόρε Κανναβό, δικαιολογώντας την αρνητική του ψήφο. Τόνισε
επίσης πως αν έχει αλλάξει κάτι στην εξωτερική πολιτική της Ιταλίας το τελευταίο διάστημα είναι προς το
χειρότερο, με τη συμμετοχή της στην επέμβαση στο
Λίβανο το καλοκαίρι. Δύο ακόμη βουλευτές της Επανίδρυσης μαζί με μία βουλευτίνα των Πράσινων δήλωσαν παρόντες.
Η ψηφοφορία αυτή ήταν το αποκορύφωμα της κατάντιας της κυβέρνησης Πρόντι και της ηγεσίας της
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης. Στα τέλη Φλεβάρη, ο
Πρόντι παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία, επειδή
δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία της Γερου σί ας υπέρ της εξω τε ρι κής του πο λι τι κής. Ο
Φράνκο Τουριλιάτο, γερουσιαστής της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης διαγράφηκε από το κόμμα επειδή
δεν ψήφισε την φιλοπόλεμη πολιτική του Πρόντι. Λίγες μέρες νωρίτερα, 200 χιλιάδες άνθρωποι είχαν
διαδηλώσει στη Βιτσέντζα ενάντια στην επέκταση
της αμερικάνικης βάσης, την οποία στηρίζει η κυβέρνηση Πρόντι.
Ο Πρόντι ξαναπήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με την ηγεσία της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης
να υπογράφει “δήλωση” ότι δεν θα του δημιουργήσει
πρόβλημα στην πολιτική του. Ως δικαιολογία προβάλλεται ότι κερδισμένος από την πτώση της κυβέρνησης Πρόντι θα βγει ο Μπερλουσκόνι και η δεξιά. Η
ψήφος όμως για το Αφγανιστάν έδειξε πόσο γελοίο
είναι αυτό το ψέμα. Κομμουνιστική Επανίδρυση, Κεντροαριστερά, Δεξιά και φασίστες, όλοι μαζί ψήφισαν
για να παραμείνουν τα 1.800 στρατεύματα κατοχής.
Σε λίγες μέρες ακολουθεί η ψηφοφορία στη Γερου σία. Ο Φράνκο Τουριλιάτο επιμένει ότι θα καταψηφίσει, όμως ο Πρόντι πάλι θεωρεί σίγουρες τις ψήφους
της Δεξιάς.
Το αντιπολεμικό κίνημα της Ιταλίας αισθάνεται βαθειά προδομένο από την κυβέρνηση Πρόντι αλλά ακό μη περισσότερο από την Κομμουνιστική Επανίδρυση,
ένα κόμμα που είχε στη σημαία του την απόσυρση
των ιταλικών στρατευμάτων. Στις 17 Μάρτη οι ιταλοί
αντιπολεμικοί διαδηλωτές θα βρίσκονται στο δρόμο
μαζί μας, αψηφώντας όλες τις πιέσεις. Η Σινίστρα
Κρίτικα (Κριτική Αριστερά), η τάση της Επανίδρυσης
στην οποία ανήκουν ο Τουριλιάτο και ο Κανναβό στη ρίζει τη μέρα αντιπολεμικής δράσης, ενώ η συνομο σπονδία εργατικών συνδικάτων Κόμπας, οργανώνει
πανιταλική κινητοποίηση στη Ρώμη.

AΦΓANIΣTAN - H εαρινή
επίθεση του Kαραμανλή
Τ

ο Αφγανιστάν θα επισκεφθεί ο Καραμανλής στα τέλη του Μάη, σύμφωνα με το
Βήμα του Σαββάτου. Μαζί του θα βρεθεί
και ο Υπουργός Αμυνας, Μεϊμαράκης. Σκοπεύουν να συναντηθούν με τον πρόεδρο της κυβέρνησης-μαριονέτα, Χαμίντ Καρζάι αλλά και με το
ελληνικό τάγ μα και την νοσοκομειακή μονάδα
που βρί σκο νται στην πρω τεύ ου σα, Κα μπούλ,
συμμετέχοντας στην κατοχή της χώρας.
Η επίσκεψη γίνεται τη στιγμή που η κατοχή του
Αφγανιστάν έχει έρθει στην πρώτη θέση του ενδιαφέροντος για τους στρατηγούς του ΝΑΤΟ. Το
2006 ήταν ο πιο αιματηρός χρόνος από την έναρξη του πολέμου το 2001. Ομως, οι επόμενοι μήνες αναμένονται να είναι γεμάτοι ακόμη περισσότερο αίμα, καθώς οι δυνάμεις κατοχής θα προσπαθήσουν να ανακαταλάβουν κάποιες από τις
επαρχίες που έχουν περάσει στα χέρια της Αντίστα σης. Στις 6 Μάρ τη ξε κί νη σε η επι χεί ρη ση
“Αχιλλέας”, η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ που έγινε ποτέ στο Αφγανιστάν με
4.500 Νατοϊκούς και 1000 Αφγανούς στρατιώτες.
Εχει σκοπό τον έλεγχο της επαρχίας Χελμάντ.
Αυτό που σε πολλές εφημερίδες αποκαλείται “εα ρινή επίθεση των Ταλιμπάν” είναι στην πραγματι κότητα μια προσπάθεια αντεπίθεσης του ΝΑΤΟ.
Το τελευταίο μαζικό έγκλημα που έγινε στις 4
Μάρτη στην περιοχή Νανγκαρχάρ είναι χαρα κτηριστικό. Ενας βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε ένα αμερικάνικο κονβόι. Μόνο ένας πε ζοναύτης τραυματίστηκε. Οι υπόλοιποι πεζοναύτες άνοιξαν αμέσως πυρ σε όλους τους περα στικούς, σκοτώνοντας επί τόπου 20 ανθρώπους
και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη. Τα θύματά
τους σκορπίστηκαν πάνω στο δρόμο σε μια από σταση εννέα χιλιομέτρων. Ενας τραυματίας περιγράφει πως: “Πυροβολούσαν παντού, άνοιξαν
πυρ σε 14,15 οχήματα που διέρχονταν εκείνη
την ωρα”. Οταν το αμόκ των Αμερικάνων σταμάτησε, άρχισαν να κυνηγάνε τους δημοσιογρά -

φους του Ασιοσιέτεντ Πρες και αφγανικών καναλιών που είχαν καταγράψει τα πλάνα. “Σβήστε
τα ή θα σας σβήσουμε”, καταγγέλει ότι του είπαν ο δημοσιογράφος Χανουαλί Καμράν από το
κανάλι Αριάνα.
Η σφαγή προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλη τη
χώ ρα. Την πε ρα σμέ νη Τρί τη, 2.000 Αφγα νοί
μπλόκαραν το δρόμο που οδηγεί από το Τζαλαλαμπάντ στο Πακιστάν με συνθήματα: “Θάνατος
στην Αμερική, θάνατος στον Καρζάι”.
Το πόσο λίγο ελέγχουν οι δυνάμεις κατοχής
το Αφγανιστάν το ένιωσε στο πετσί του στα τέλη
Φλεβάρη ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ
Τσένι. Γλίτωσε οριακά από μια επίθεση αυτοκτονίας στη βάση Μπαγκράμ. Ο Τσένι, που είχε
πάει στο Αφγανιστάν για να συζητήσει θέματα
ασφαλείας με τον Καρζάι, φυγαδεύτηκε σε κα ταφύγιο όταν, όπως λέει ο ίδιος “άκουσα έναν
εκκωφαντικό κρότο”.

Eρευνα
Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών
πρόσφατα δημοσίευσε μια αποκαλυπτική έρευνα για το Αφγα νιστάν με χρη μα τοδότηση της
αμερικάνικης κυβέρνησης. Εκτιμά πως το 2007
θα είναι χειρότερο από κάθε χρονιά. Κάθε ίχνος
αισιοδοξίας έχει εξαφανιστεί. Από το 2005 η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ολοένα μεγαλύτερη
απομόνωση της αμερι κανόφιλης κυ βέρ νη σης.
Οι απλοί Αφγανοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη
τους όχι μόνο στην κυβέρ νηση αλλά και στις
κοινωνικές υπηρεσίες, τη δικαιοσύνη και τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι περισσότεροι άνθρωποι
απευθύνονται περισσότερο στα δικαστήρια της
φυλής τους, παρά τα κρατικά, όπου χρειάζονται
λεφτά για να λαδώνουν τους δικαστές.
Ο αφγανικός στρατός δεν είναι ικανός και έχει
χαμηλό ηθικό. Οι περισσότεροι Αφγανοί αγρότες
βυθίζονται όλο και περισσότερο στη φτώχεια και
αναγκάζονται να καλλιεργούν όπιο για να ζή-

σουν. Αν έχεις λεφτά να λαδώσεις, τότε το δικό
σου όπιο μπορεί να σωθεί από τις “αντι-ναρκωτικές” εκστρατείες που οργανώνουν οι Αμερικάνοι.
Η Καμπούλ έχει δύο ώρες ηλεκτρικό την ημέρα.
Ολη η υπόλοιπη χώρα είναι στο σκοτάδι. Η έρευνα παραδέχεται μετά από κάθε στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ καινούργιοι νέοι φεύγουν για
το αντάρτικο, θέλοντας να πάρουν εκδίκηση για
τους νεκρούς τους.
Η Γερουσία του Καναδά, κάνοντας έρευνα για
τις συνθήκες που επικρατούν στην Κανταχάρ,
όπου πολεμάνε οι Καναδοί στρατιώτες συμπέρανε το Φλεβάρη: “Η ζωή στην Κανταχάρ έχει
όλο και περισσότερους κινδύνους χάρη στη δική
μας παρουσία. Ο συνδυασμός των πολλών αθώων ζωών που χάνονται και της ελάχιστης βοήθειας κάνει τη ζωή θλιβερή και επικίνδυνη”.
Η τελευταία σύνοδος του ΝΑΤΟ, τον περασμένο Νοέμβρη είχε στο κέντρο της το Αφγανι στάν και αποφάσισε να υπάρξουν περισσότερες
πολεμικές επιχειρήσεις στο Νότο και τα Ανατο λικά, καλώντας όλες τις χώρες να δώσουν ακό μη περισσότερη βοήθεια και να πάψουν να βάζουν όρια για τις μάχες στις οποίες συμμετέ χουν οι στρατιώτες τους. Αποτέλεσμα αυτής της
πολεμικής έκκλησης ήταν η εξάμηνη τουλάχιστον παράταση της ελληνικής συμμετοχής στο
Αφγανιστάν παρότι έχουν ξεπεράσει το αρχικό
χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση αυτή είχε ανακοινωθεί μετά από τη συνάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη με την Κοντολίζα Ράις, όπως επίσης
ότι η Ελλάδα θα στείλει 13 τανκς στο Αφγανιστάν. Τώρα ανακοινώνεται ότι ο ελληνικός στρατός θα στείλει επίσης υλικά αρμάτων, ελαφρύ
οπλισμό και εκατοντάδες καλάσνικοφ, ενώ δίπλα στους εκατοντάδες έλληνες στρατιωτικούς
θα βρεθούν και κάποιες δεκάδες αστυνομικοί το
επόμενο διάστημα.

Nίκος Λούντος

