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Tρίζει η χούντα
του Mουσάραφ

Διαδήλωση
δικηγόρων
στο Iσλαμαμπάντ

Μ

ε γκλόμπς, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες απάντησαν την περασμένη βδομάδα τα
ΜΑΤ του στρατηγού Μουσάραφ, του δικτάτορα του Πακιστάν, στο οργισμένο κύμα των διαδηλώσεων που ξέσπασε στην Λαχώρη, το Ισλαμαμπάντ,
το Κα ράτσι και τις άλλες μεγά λες πόλεις. Δεκάδες
διαδηλωτές τραυματίστηκαν, ενώ εκατοντάδες συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν με βαριές και ανυπόστατες κατηγορίες.

Ανέβαλε επ’ αόριστον την απόφασή του ο Άρειος Πάγος, σχετικά με την έκ δο ση του Τζα βέντ
Ασλάμ στο Πακιστάν, την Παρασκευή 16 Μάρτη όπου είχε οριστεί ως ημέρα έκδοσης της απόφασης.

Εξαφανίσεις, βασανιστήρια
και ανακρίσεις
Οι διαδηλωτές -στην πλειοψηφία τους δικηγόροι με
μαύρα κοστούμια αλλά και εκατοντάδες απλοί άνθρωποι που μισούν την δικτατορία- κατέβηκαν στους
δρόμους για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον
Ιφτικάρ Μοχάμεντ Τσόντρι, τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου που "καθαιρέθηκε" από τον Μουσάραφ στις 9 Μάρτη. Ο Τσόντρι, που αρνείται να παραιτηθεί, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Την περασμένη Τρίτη -την ημέρα που επρόκειτο να "απολογηθεί"
στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο- οι δικηγορικοί
σύλλογοι κατέβηκαν σε γενική απεργία που έκλεισε
όλα τα δικαστήρια της χώρας. Δυο κανάλια που τόλμησαν να δείξουν τις κινητοποιήσεις αναγκάστηκαν
να σταματήσουν την μετάδοση -το ένα, το Geo TV,
ύστερα από μια βάρβαρη και ισοπεδωτική εισβολή
της αστυνομίας στα στούντιό του την ώρα της εκπομπής την περασμένη Παρασκευή.
Ο Μουσάραφ κατηγορεί τον Τσόντρι για "υπέρβαση καθήκοντος". Το έγκλημά του ήταν να ανοίξει την
υπόθεση των "εξαφανίσεων" -μιας συνηθισμένης πρακτικής των μυστικών υπηρεσιών της δικτατορίας. Η
υπόθεση του Τσόντρι δείχνει ανάγλυφα που ονειρεύονται να στείλουν τον Τζαβέντ Ασλάμ ο Καραμανλής,
ο Πολύδωρας και οι εισαγγελείς τους.
Ο Τσόντρι είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία για την
ανεύρεση των ιχνών εκατοντάδων εξαφανισμένων
αντικαθεστωτικών που, πέρα από κάθε αμφιβολία,
έχουν απαχθεί, ανακριθεί, βασανιστεί και φυλακιστεί
και ίσως και εκτελεστεί παράνομα από τις μυστικές
υπηρεσίες όχι μόνο του ίδιου του Πακιστάν αλλά και
της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Η διεθνής οργάνωση
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human
Rights Watch (HRW - Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων) έχει συλλέξει στοιχεία από εκατοντάδες περιπτώσεις τέτοιων εξαφανίσεων.
"Η κακομεταχείριση από τον Πακιστανικό στρατό
και τις πολιτικές αρχές ενάντια στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης -συμπεριλαμβανομένων των
εκτελέσεων χωρίς δίκη, των 'εξαφανίσεων', των βασα νιστηρίων και των αυθαίρετων συλλήψεων- έχουν αυξηθεί δραματικά υπό το καθεστώς του Μουσάραφ..."
Το HRW αναφέρει την υπόθεση του Σαλαχουντίν
Αμίν, ενός Πακιστανού με βρετανική υπηκοότητα που
κατήγγειλε τον Φλεβάρη του 2005 ότι "είχε παράνομα
φυλακιστεί στο Πακιστάν για 10 μήνες. Ενώ παρέμενε
φυλακισμένος, ο Αμίν υποστηρίζει ότι βασανίστηκε
τόσο πνευματικά όσο και φυσικά και υποβλήθηκε σε
ανακρίσεις από Βρετανούς, Αμερικανούς και Πακιστανούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών" .
Η έκθεση του HRW είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος της αυθαιρεσίας και της βαρβαρότητας των δυνάμεων ασφαλείας του Μουσάραφ. "Οι στρατιωτικές
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και μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν έχουν βασανί σει και 'εξαφανίσει' βίαια δεκάδες ανθρώπους στην
εύθραυστη νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλοχιστάν,
μια περιοχή όπου οι δυνάμεις της κυβέρνησης βρί σκονται αντίπαλες με μια ένοπλη εξέγερση φυλάρχων
που λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του Απελευθερωτικού Στρατού του Μπαλοχιστάν. Μια αεροπορική επίθεση στις 30 Οκτώβρη του 2006 στην κωμόπολη Κχάρ της επαρχίας Μπαζαούρ σκότωσε 82 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών. Ο εκπρόσωπος του στρατού υποστήριξε ότι όλοι ήταν αντάρτες
και αρνήθηκε να επιτρέψει ανεξάρτητη έρευνα".

Κατάρρευση
Την Τρίτη οι διαδηλωτές που κατάφεραν, παρά την
βίαιη καταστολή της αστυνομίας να φτάσουν έξω από
το Ανώ τα το Δικαστι κό Συμ βούλιο στο Ισλα μαμπάντ
υποδέχτηκαν τον Τσόντρι σαν ήρωα. Περικύκλωσαν
το αυτοκίνητο που τον μετέφερε φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στον Μουσάραφ. Ομως ήταν ο ίδιος ο
Μουσάραφ αυτός που είχε επιλέξει τον Τσόντρι για
την θέση του ανώτατου δικαστή πριν από δυο χρόνια.
Η σταθερή του στάση ενάντια στις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παρανομίες της κυβέρνησης ήταν σίγουρα μια δυσάρεστη έκπληξη για
τον στρατηγό.
Ο Τσόντρι, όμως, δεν είναι μόνος. Ο Μουσάραφ,
που ήταν την εποχή εκείνη ο ανώτατος διοικητής των
στρατιωτικών δυνάμεων του Πακιστάν, ανέβηκε στην
εξουσία με ένα πραξικόπημα που ανέτρεψε την κυβέρνηση του Ναβάζ Σαρίφ τον Οκτώβρη του 1999. Το πραξικόπημα κέρδισε αμέσως την υποστήριξη όχι μόνο
της άρχουσας τάξης του Πακιστάν αλλά και ολόκληρης της “διεθνούς κοινότητας”. Οπως έγραφε η εφη μερίδα Financial Times “οι σύμμαχοι αλλά και οι αντίπαλοι του Πακιστάν, την ίδια ώρα που ψιθύριζαν για
τον αναχρονισμό του πραξικοπήματος, ένιωθαν ταυτόχρονα ανακουφισμένοι που μια νέα πυρηνική χώρα που
είχε μόλις βγει από έναν μικρό πόλεμο με τον προαιώ νιο εχθρό της, την Ινδία, βρισκόταν κάτω από την σθεναρή εξουσία ενός αξιωματικού με μια φαινομενικά μοντέρ να όψη -ενός φι λε λεύ θε ρου του ου ί σκι σε μια

Ισλαμική δημοκρατία”. Το 2002 ο “φιλελεύθερος αξιω ματικός του ουίσκι” έγινε ένας από τους πιο πιστούς
και σημαντικούς συμμάχους του Μπους στον “πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας”. Και ένας από τους πιο πετυχημένους “μεταρρυθμιστές της αγοράς” μέσα στο ίδιο
το Πακιστάν. “Ολες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν μιλούσαν στο Πακιστάν για ιδιωτικοποιήσεις”, έλεγε χα ρακτηριστικά ο Ρεζά ουρ-Ραχίμ, ο επικεφαλής του πα κι στα νι κού τμή μα τος της αμε ρι κα νι κής τρά πε ζας
JPMorgan. “Ο Μουσάραφ, όμως, τις επέβαλλε πραγματικά με έναν συστηματικό τρόπο. Χρειάστηκε πολιτική θέληση...” Και εξαφανίσεις και παράνομες φυλακίσεις και βασανιστήρια και δολοφονίες “ξέχασε” να συμπληρώσει ο τραπεζίτης που ξετσίπωτα δηλώνει ότι “οι
επενδυτές θέλουν συνέχεια...”
Ο “πόλεμος κατά της τρομοκρατίας”, όμως, δεν
πηγαίνει καλά για τον Μπους. Και πηγαίνει ακόμα χειρότερα για τον Μουσάραφ -έναν φιλοαμερικανό δι κτάτορα σε μια μουσουλμανική χώρα με έναν πληθυ σμό που έχει δείξει πολλές φορές έμπρακτα, με μαζικές δια δη λώ σεις στους δρό μους, πό σο μι σεί τον
Μπους και τον πόλεμό του. Πέρσι ο Μουσάραφ αναγκάστηκε να επιτρέψει στην βόρεια επαρχία του Βαζιριστάν να αποκτήσει “ντε φάκτο” την ανεξαρτησία
της: ο Πακιστανικός στρατός αποχώρησε και η επαρχία έγινε ορμητήριο της Αφγανικής αντίστασης -”των
Ταλιμπάν” σύμφωνα με την ορολογία του Μπους. Μέ σα στο αμερικανικό κατεστημένο έχουν ξεσπαθώσει
οι φωνές που βλέπουν πια τον Μουσάραφ σαν ένα
άχρηστο και επικίνδυνο υπόλειμμα από το παρελθόν.
Η “διεθνής κοινότητα”, που το 1999 και το 2001 θαύμαζε τον “στρατηγό του ουίσκι” τρέμει τώρα στην
ιδέα ότι η κρίση στο ανώτατο δικαστήριο μπορεί να
πυροδοτήσει μια γενική κοινωνική έκρηξη στο Πακιστάν -σε μια χώ ρα που συ νο ρεύ ει όχι μό νο με το
Αφγανιστάν αλλά και το Ιράν. Για αυτό έχουν αρχίσει
να μιλάνε για εκλογές και δημοκρατία και να ανασύρουν από το καλάθι των αχρήστων διεφθαρμένους
πολιτικούς σαν την Μπαναζίρ Μπούτο ή τον Σαρίφ.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα να γίνουν οι εφιάλτες
τους πραγματικότητα.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Σύμ φω να με τη δή λω ση του
προέδρου του δικαστηρίου “χρειάζεται να διερευνηθεί το ενδεχόμε νο ύπαρ ξης συμ φω νί ας έκ δο σης με τα ξύ Ελ λά δας και Πα κι στάν”. Στην προ η γού με νη δί κη
στο Εφετείο όπου ο Τζαβέντ είχε
αθωωθεί ομόφωνα είχε αναφερθεί
ρητά ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία και άρα προκαλεί εντύπωση
πώς αυτό δεν ήταν γνωστό στους
δικαστές του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση του Άρειου Πάγου
δεν επιτρέπει, προς το παρόν, την
απέλαση του Τζαβέντ Ασλάμ στο
δικτατορικό καθεστώς του Μουσάραφ, αφήνει όμως ανοικτό το
ζήτημα του τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπογραφεί στο μέλλον
τέτοια διακρατική συμφωνία. «Εί ναι προκλητικά φανερή η προσπάθεια ευθυγράμμισης της ελληνικής κυβέρνησης με τις απαιτήσεις
της χούντας του Πακιστάν. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια στιγμή που ο δικτάτορας Μουσάραφ δεν δίστασε
να παραιτήσει τον αντίστοιχο πρόεδρο του Αρείου Πάγου του Πακιστάν επειδή διαμαρτυρήθηκε για
εξαφανίσεις και απαγωγές πακιστανών πολιτών. Σε μια τόσο “δημοκρατική” χώρα ήθελαν να στείλουν τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας για να δικα στεί» ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πόλεμο και της Πακιστανικής Κοινότητας.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου
εί ναι άλ λη μία νί κη όλων όσων
στάθηκαν στο πλευρό του Τζαβέντ
Ασλάμ και ολόκληρου του αντιπολε μι κού κι νή μα τος που πα λεύ ει
ενάντια στην περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αυτή την
αλληλεγγύη έδειξαν χιλιάδες δια δηλωτές στο μεγάλο αντιπολεμικό
συλλαλητήριο στις 17 Μάρτη που
βάδισαν πλάι πλάι μαζί με την Πακιστανική Κοινότητα και θα συνεχίσουν μέχρι να καταρεύσει οριστικά η σκευωρία σε βάρος του, μέ χρι να τιμωρηθούν οι ένοχοι για
τις απαγωγές των πακιστανών.
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Eκτός ελέγχου...
«Όλες οι εκρήξεις χρειάζονται φλόγα. Και για να
διατηρηθεί η φωτιά που ξεσπάει, χρειάζεται να υπάρχει το «υλικό» που την κρατάει αναμένη. Λογικά, μπορεί να υποθέσει κανείς, πως ακόμη κι αν δεν είχε
υπάρξει τη συγκεκριμένη στιγμή η «φλόγα», το νομοσχέδιο για τη «μεταρρύθμιση» στα πανεπιστήμια, αργά ή γρήγορα θα είχε παρουσιαστεί (ως αφορμή και
ασύγ γνωστο πρόσχημα, έστω..) κάποια άλλη. Να θυμίσουμε, απλώς, πως μόλις μια εβδομάδα πριν απο
τον εκρηκτικό «Μάη του ‘68», η έγκυρη «Μοντ» διαπίστωνε βαριεστημένα με πρωτοσέλιδο τίτλο της πως
«Η Γαλλία πλήττει»..
Δεν επιχειρούμε ασύμβατες συγκρίσεις. Επισημαίνουμε, απλώς, πως σε συνθήκες κοινωνικής ρευστότητας και αβεβαιότητας, αρκεί μια.. «ασήμαντος
αφορμή» για να ξεκινήσει ένας κύκλος που αστραπιαία μπορεί απο «ανώδυνος και ελέγξιμος» να μετατραπεί σε άκρως επικίνδυνη τροχιά που θα κυριαρχείται απο τις δικές της δυναμικές και οι οποίες δύσκολα
και πάντως όχι χωρίς κόστος θα ελεγχθούν μέχρι να
αποκατασταθεί μια προβλέψιμη ισορροπία. Και με τη
δική μας περίπτωση, δεν ήταν μόνο οτι δόθηκε η
αφορμή, το νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά
τη φωτιά που άναψε, διάφορες πλευρές με τη δική
τους «λογική» η καθεμιά και με στόχο «οφέλη» κοντόφθαλμα φρόντισαν να συντηρούν με «υλικό» χωρίς να
διανοούνται πως κάποια στιγμή θα μπορούσε να ξεφύγει απο τον (υποτιθέμενο..) έλεγχό τους».

Καθημερινή 18 Μάρτη

Ο

ταν η Καθημερινή ανησυχεί ότι η κατάσταση
βρίσκεται εκτός ελέγχου, τότε πραγ ματικά
είναι καιρός για την Αριστερά να πάρει την
πρωτοβουλία των κινήσεων.
Εδώ και ένα χρόνο, από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των φοιτητών και των Πανεπιστημιακών ενάντια στην εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση»,
έχουν ακουστεί πολλές και διαφορετικές θεωρίες
γύρω απ’ αυτό το ζήτημα.
Στην αρχή κυριαρχούσαν οι απόψεις της δυσπιστίας: οι πιο πολλοί αναλυτές δεν πίστευαν ότι η
«γενιά του φραπέ» μπορούσε να προβάλει σοβαρή
αντίσταση στα σχέδια μιας κυβέρνησης που έμοιαζε
να προχωράει χωρίς αντιπολίτευση.
Οταν όμως το κίνημα των καταλήψεων απέδειξε
τις ικανότητες και τις αντοχές του φτάνοντας να
πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις τους τρεις τελευταίους μήνες, τότε οι τόνοι άλλαξαν. Από την «αφυψηλού» αντιμετώπιση της Μαριέττας περάσαμε σε κινή σεις πα νι κού, με τον Πο λύ δω ρα να μι λά ει για
«αντάρτικο πόλεων» και τον Καραμανλή να βλέπει
«φασίστες» πίσω από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Δυστυχώς οι δυνάμεις της κοινοβουλευτικής Αριστεράς συνέχισαν να υποτιμούν το κίνημα. Αρχισαν να ανθούν οι «θεωρίες» ότι η κυβέρνηση με την αδιαλλαξία
της συντηρεί συνειδητά την ένταση γιατί βλέπει ότι
μπορεί να διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι αντιλήψεις τόσο ρηχές όσο και οι προηγούμενες που θεωρούσαν τη νεολαία απολίτικη και
αδιάφορη. Χάνουν από τα μάτια τους τόσο τη δυναμική
του κινήματος, όσο και τις αδυναμίες της κυβέρνησης.
Οι φοιτητικές καταλήψεις είναι μόνο η κορυφή
ενός παγόβουνου με τεράστιες διαστάσεις. Η αντί σταση στις ιδιωτικοποιήσεις και συνολικότερα στις
νεοφιλελεύθερες «μεταρρυθμίσεις» απλώνεται βα θιά μέσα σε ολόκληρη την εργατική τάξη. Δεν υπάρχει ερ γα τι κή οι κο γέ νεια που να μην έχει τέ τοιες

εμπειρίες, όχι μόνο από τις σπουδές των παιδιών
της αλλά και από κάθε πλευρά της ζωής και της
δουλειάς των πατεράδων και των μανάδων, όπου κι
αν εργάζονται: στις τράπεζες, στα λιμάνια, στα νοσοκομεία, στους δήμους, στα σχολεία....
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος γιατί τόνοι λάσπης και πλήθος προκλήσεις έχουν αποτύχει να απομονώσουν το κίνημα. Το πραγματικό πολιτικό ζήτημα
δεν είναι οι αντοχές των φοιτητών, αλλά η εξώφθαλμη
αδυναμία της κυβέρνησης να συνεχίσει έτσι. Μπορεί ο
Καραμανλής και οι υπουργοί του να συνεχίσουν άλλους δώδεκα μήνες μέχρι τις εκλογές με παγωμένες
όλες τις άλλες «μεταρρυθμίσεις» μέχρι να «ξεμπερδέψουν» με τους φοιτητές; Μπορεί αυτή η κυβέρνηση
μέσα σε αυτό το κλίμα να αντέξει και μια σύγκρουση
στα λιμάνια ή με οποιοδήποτε άλλο οργανωμένο κομμάτι της εργατικής τάξης; Προφανώς, όχι.
Κι όμως, στα επιτελεία της κοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστικών ηγεσιών, η
συλ λο γι στι κή που επι κρα τεί εί ναι η ανα ζή τη ση
«στρατηγικής εξόδου». Με απλά λόγια, αυτό που
τους απασχολεί είναι με ποια φόρμουλα μπορούν να
σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, έτσι ώστε οι εκλογές να μην γίνουν στο σημερινό κλίμα όπου οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη ΝΔ.
Δεν υπάρχει πιο σίγουρος τρόπος για να χάσουν
και τις εκλογές και να επιβάλουν στο κίνημα μια άδικη ήττα. Αν κάτι θα έπρεπε να διδαχθούν από τους
τελευταίους δώδεκα μήνες, είναι ότι οι φοιτητές με
τις καταλήψεις τους κέρδισαν νίκες ακριβώς γιατί
δεν δί στα σαν να τε ντώ σουν το σκοι νί απέ να ντι
στους υπουργούς του Καραμανλή.
Η κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο της κατάστασης.
Δεν είναι ώρα για «ρεαλιστική έξοδο» του κινήματος,
είναι ώρα για να βγουν τα συνδικάτα στο πλευρό των
φοιτητών και να δείξουν την έξοδο και στον Καραμανλή
και σε όλο το πρόγραμμα των «μεταρρυθμίσεων».

Ξεκινάμε την καινούργια καμπάνια
για την οικονομική ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης, με στόχο να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τα 100.000
ευρώ! Είναι ένας μεγάλος και φιλόδοξος στόχος, όπως είναι αντίστοιχα και
οι στόχοι που βάζει το ίδιο το κίνημα
που συ γκρού ε ται με την κυ βέρ νη ση
της ΝΔ και το σύστημα του πολέμου
και του κέρδους.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε, με
την δική σας βοήθεια. Όλων εσάς που
βρεθήκαμε μαζί στις φοιτητικές καταλήψεις, στις απεργίες των εκπαιδευτικών, στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια,
στους αγώνες για τα δημοκρατικά μας
δικαιώματα και ελευθερίες.
Και να κάνουμε μ’ αυτόν τον τρόπο
την Εργατική Αλληλεγγύη ακόμα καλύτερη, πιο πλούσια και ενημερωμένη,
ένα ακόμα πιο αιχμηρό όπλο στην πάλη για ν’ αλλάξουμε τον κόσμο.
Ενισχύστε οικονομικά όσο περισσότερο μπορείτε!
Η “Εργατική Αλληλεγγύη” στηρίζει
τις καταλήψεις μας. Μεταφέρει από τα
κάτω αυτούσιες τις εξελίξεις. Μας δίνει την δυ να τό τη τα να πη γαί νου με
στους εργατικούς χώρους και να οργανώνουμε τον κοινό αγώνα φοιτητές
κι εργάτες. Για να νικήσει το κίνημα
σήμερα αλλά και η προοπτική για μια
άλλη κοινωνία, ο σοσιαλισμός. Αξίζει
να την ενισχύσουμε οικονομικά για να
μπορέσει να συνεχίσει το ίδιο επαναστατικά.

Χριστίνα Βασιλοπούλου

φοιτήτρια ΑΣΟΕΕ

Η “Εργατική Αλληλεγγύη” είναι μια
εφημερίδα που προωθεί με συνέπεια
ιδεολογικούς και πολιτικούς στόχους.
Υπηρετεί και αυτή την οικοδόμηση μιας αντικαπιταλιστικής και διεθνιστικής
αριστεράς. Συμβάλει στη δημιουργία
των κοινωνικών και πολιτικών μετώπων
για την επαναστατική προοπτική. Είναι
ένα από τα “λουλούδια” που πρέπει να
βοηθήσουμε για να ανθίσουν.

Κώστας Παπαδάκης
δικηγόρος
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Oι καταλήψεις επιμένουν
M

ε με γα λύ τε ρες και
ακόμα πιο οργισμένες διαδηλώσεις σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της
χώ ρας συ νέ χι σαν στις 15
Mάρτη οι φοιτητές των καταλήψεων τον αγώνα τους ενάντια στο νέο νόμο πλαί σιο
για τα Πα νε πι στή μια. H
άγρια καταστολή της αστυνομίας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 8 Mάρτη, δεν
πτό η σε τους φοιτη τές που
κατέβη καν για άλλη μια φορά κατά χιλιάδες στους δρόμους.
Πά νω από 15.000 φοι τη τές βάδισαν στην Aθήνα, δείχνοντας στον Πολύδωρα και
σε όλη την κυβέρνηση Kαραμανλή ότι τίποτα δεν μπορεί
να τους τρομοκρατήσει. Πα ρά τις προκλήσεις της αστυνομίας που γύρω από το χώρο της συγκέντρωσης σταματούσε, έκανε ελέγχους σε
φοιτητές και προχωρούσε σε
"προληπτικές" προσαγωγές,
οι διαδηλωτές πλημμύρισαν
από νωρίς τα Προπύλαια. H
αποφασιστικότητα των φοι τητών, ότι αυτός ο νόμος θα
μείνει στα χαρτιά, εκφραζόταν με συνθήματα, παλαμάκια και τραγούδια.
Aπό τα μικρόφωνα, οι ομι λη τές απαι τού σαν από την
αστυ νο μία να στα μα τή σει
τους ελέγ χους, να αφή σει
ελεύθερους όλους τους φοιτητές και να απομακρυνθεί
από τη συγκέντρωση. Πράγματι, λίγο αργότερα όλοι οι
φοιτητές αφέθηκαν από τη
ΓAΔA, ενώ όταν η πορεία ξεκίνησε για τη Bουλή, η αστυνο μία εί χε εξα φα νι στεί. H
απουσία της από τους δρόμους και η ειρηνική διαδήλωση που ακολούθησε, έδειξε ποιος πραγματικά ευθύ νεται για τα επεισόδια στις
πορείες.
Aμέσως μετά, συνεδρίασε
στην Iατρική το παναθηναϊκό
Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και Kαταλήψεων
για να αποφασιστούν τα επόμε να βή μα τα κλι μά κω σης
του κινήματος.
H αίσθηση της νίκης των
φοι τη τών απέ να ντι στην
προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης να καταστείλει το κίνημα ήταν έντονη. H πλειοψηφία των εκ προ σώ πων των
καταλήψεων τόνιζε την ανάγκη της μεγαλύτερης σύνδεσης με τους εργαζόμενους
και τα συνδικάτα για γενική
απεργία σαν απαραίτητη συ νέχεια.
"Tο πα νό μας σή με ρα
έγρα φε 'Kά τω η χού ντα' κι
αυτό γιατί συνέχεια μας μι-

Γράμμα απ’το Παρίσι
Οι

καταλήψεις των πανεπιστημίων στην Ελλάδα για πάνω από δύο μήνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας αλλά και η σκληρή
καταστολή με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το φοιτητικό κίνημα
και τους απεργούς της ΠΟΣΔΕΠ ήταν φυσικό να μην αφήσει αδιάφορους
τους έλληνες φοιτητές στο Παρίσι. Ετσι την προηγούμενη βδομάδα ιδρύθη κε η “πρω τοβου λία ελλή νων φοιτη τών και ερ γα ζομένων στο Παρίσι” που την Παρασκευή οργάνωσε ωριαία κατάληψη στο ελληνικό προξενείο στο Παρίσι με 40 και πλέον φοιτητές και εργαζόμενους και δύο πανό
που έγραφαν “Αλληλεγγύη στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα” και “Με ΜΑΤ
και βία δε γίνεται παιδεία”.

Mαθητές στο φοιτητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 15 Mάρτη

ME AIΣΘHΣH THΣ NIKHΣ
λάνε για δημοκρατία", είπε η
εκ πρό σω πος του Bιο λο γι κού, "Oι κα τα λή ψεις δεν
μειώνονται και έτσι χρειάζεται να συνεχίζουμε, με καταλήψεις και διαδηλώσεις για
να μην εφαρ μο στεί πο τέ ο
νόμος, για να τον πάρουν πίσω. Oπως έγινε το '79, όπως
έγινε πρόσφατα στη Γαλλία".
"Xρειάζεται να γίνουμε πιο
αντικυβερνητικοί, ως το κόκκα λο" , εί πε η εκ πρό σω πος
του Mαθηματικού, "Xρειάζεται να φτιάξουμε μέτωπο με
τους εργαζόμενους, να καλέσουμε κάθε σύλλογο και σωματείο μαζί μας. Θα νικήσουμε".
"Oι καταλήψεις δε σταματούν με τίποτα", είπε η Eυδοκία Mουστάκα από το Nομι κό, "Σήμερα δείξαμε ότι τίπο τα δε μας πά ει πί σω. Kαι
επειδή όλοι μας λέμε για τη
σύνδεση με τους εργαζόμενους, υπάρχει η ημερομηνία
που αυ τή μπο ρεί να γί νει
πράξη. Eίναι στις 28 Mάρτη
όπου ήδη η AΔEΔY έχει κηρύ ξει 24ωρη απερ γία και
πρέπει να είμαστε στο δρόμο
σε μια πανελλαδική διαδήλω ση στην Aθήνα.
Mπο ρού με να πι έ σου με
και την ΓΣEE να μετατρέψει
αυτή την ημερομηνία σε πα νεργατική απεργία. Eπιπλέον
μην ξεχνάμε τη σύνδεσή μας
με το αντι πο λε μι κό κί νη μα.
Θέλουμε λεφτά για την παιδεία και όχι για πολέμους και
εξοπλισμούς. Nα βγει ξεκάθα ρη από φα ση από το συ ντονιστικό ότι διαδηλώνουμε
στις 17 Mάρτη στις 2μμ στο
Σύνταγμα".
"H λύση δεν είναι να κατε -

βαίνουμε στις διαδηλώσεις
για πόλεμο", είπε ο εκπρόσωπος των Mη χα νο λόγων του
EMΠ, "H πραγματική απάντη ση στην κα τα στο λή εί ναι η
πολιτική κλιμάκωση, δηλαδή
οι ερ γα ζό με νοι. Aπαι τού με
τη γενική απεργία στις 22/3
από τα συνδικάτα για να καλυφθούν οι εργαζόμενοι που
θέλουν να απεργήσουν".
Tο Συντονιστικό αποφάσισε μια νέα μεγάλη πανελλαδι κή διαδήλωση των καταλήψεων στην Aθή να για την Πέ μπτη 22 Mάρ τη, απευ θύ νο ντας πα ράλ λη λα κά λε σμα
στα συνδικάτα να κηρύξουν
απεργία την ίδια μέρα. Eπίσης αποφάσισε τη συμμετοχή
των καταλήψεων στο αντιπο λεμικό συλλαλητήριο της 17
Mάρ τη στο Σύ νταγ μα, ακο λου θώ ντας το πα ρά δειγ μα
του Συντονιστικού Iωαννίνων,
του Συντονιστικού TEI Pεθύ μνου και δεκάδων ακόμα σχολών σε όλη την Eλλάδα.
Πάνω από 2.500 φοιτητές
και εργαζόμενοι διαδήλωσαν
στα Γιάννενα. "Hταν η μεγαλύ τε ρη κινη τοποί η ση μέ χρι
στιγμής στην πόλη", μας είπε
η Aλκηστις Πολυχρόνη από
το τμήμα Eπιστημών Tέχνης,
"Φάνηκε καθαρά ότι οι φοιτη τές εξορ γί στη καν από την
καταστολή της 8 Mάρτη και
μαζί τους πολλοί εργαζόμενοι. Hταν τόσο μεγάλη η πορεία που φτάσαμε ως τη λίμνη για να ακου στού με σε
όλη την πό λη. Σε όλη τη
διάρκεια φωναζαμε το σύνθη μα 'Xη μι κά, συλ λή ψεις,
πυροβολισμοί, κάτω η χούντα του Kαραμανλή' και το
καινούργιο 'Πάμε πάλι όπως

το '79, με ψηφισμένο νόμο,
κατάληψη ξανά'.
Xιλιάδες ήταν οι φοιτητές
που δια δή λω σαν και στη
Θεσσαλονίκη. "Hταν μια ζωντανή και μαζική πορεία με
φοβερό παλμό", μας είπε ο
Nί κος Tουρ νάς, "Aκολουθήσαμε μια μεγάλη διαδρομή
για να μας δει όλη η πόλη.
Mαζί μας ήταν οι πανεπιστημιακοί της ΠOΣΔEΠ, οι καθηγη τές της OΛ ME και άλ λοι
εργαζόμενοι με το πανό του
Συντονιστικού Eργαζόμενων
και Φοι τη τών. Πε ρά σα με
μπροστά από το αμερικανικό
προξενείο φωνάζοντας αντι πο λε μι κά και αντι μπε ρια λι στικά συνθήματα και καταλήξα με στο υπουρ γείο. Mε τά
γυρίσαμε πίσω στα Πανεπι στήμια.
Στο γυρισμό, η αστυνομία
προσπάθησε να μεταφέρει το
κλίμα της 8 Mάρτη στη Θεσσαλονίκη, πετώντας κροτίδες
και προ σπα θώ ντας να μας
διαλύσει. Oμως δεν τα κατά φερε. Aυτή τη Tετάρτη 21/3
οι καταλήψεις διαδηλώνουν
από τα Πανεπιστήμια ως τα
Δικαστήρια για να διεκδική σουν την αθώ ω ση των 61
συλληφθέντων της 8 Mάρτη,
πολλοί από τους οποίους δικάζονται την ίδια μέρα στην
Aθήνα. Tην επόμενη ημέρα,
22 Mάρ τη, ετοι μά ζο νται για
το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Aθήνα. Θα είναι και
πάλι μια μεγάλη κινητοποίηση, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα δείξει ότι όσα ζήσαμε στις 8 Mάρτη δεν έχουν
γίνει φόβος αλλά οργή".

Λένα Bερδέ

Η κινητοποίηση προβλήθηκε στην ιστοσελίδα των Νέων και το in.gr αλλά και από αριστερές γαλλικές εφημερίδες. Σε μάζεμα που κάναμε την
Κυριακή με ακόμα περισσότερο κόσμο από αυτόν της κινητοποίησης
αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη δράση μας με ένα κείμενο υπογραφών
αλλά κυρίως οργανώνοντας μια διαμαρτυρία με αφορμή την επίσκεψη
του Υπουργού Πολιτισμού Βουλγαράκη στο Παρίσι την Τετάρτη. Έχουμε
γράψει προκήρυξη στα γαλλικά και τα ελληνικά που ενημερώνει για την
κατάσταση στην Ελλάδα και το κίνημα της παιδείας αλλά και για το παρελθόν του Βουλγαράκη ως Υπουργού των υποκλοπών και των απαγωγών των 28 Πακιστανών μεταναστών.
Επίσης, αυτή τη βδομάδα αναμένονται ψηφίσματα αλληλεγγύης στο κίνημα στην Ελλάδα από συνδικάτα όπως η SUD και η UNEF, ενώ σχετικά
κείμενα έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της LCR, της JCR και σε
έντυπα που εκδίδουν οι αντινεοφιλελεύθερες επιτροπές.

Μπάμπης Κουρουνδής, Παρίσι

HPAKΛEIO
Ο

πρώτος σταθμός της αντιπολεμικής εβδομάδας στο Ηράκλειο ήταν η παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν κοινότητες μεταναστών και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο την παραμονή της
άφιξης του Jimmy Massey στο Ηράκλειο. Απαιτήσαμε να δοθούν άμεσα τα χαρτιά παραμονής σε όλους
τους μετανάστες, οι οποίοι εδώ και
μήνες έχουν να αντιμετωπίσουν από
τη μια τη γραφειοκρατική κωλυσιεργία των υπηρεσιών και από την άλλη την επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα από την κυβέρνηση.
Την επομένη ο Jimmy Massey αν
και κατέφτασε στο Ηράκλειο ουσιαστικά μόνο για την εκδήλωση της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
πρόλαβε να γίνει το επίκεντρο της
πολιτικής ζωής του Πανεπιστημίου.
Οι τοπικές εφημερίδες είχαν αφιε ρώσει ακόμη και ολοσέλιδα άρθρα
στον ερχομό του και την εκδήλωση
της Συμμαχίας τις προηγούμενες
ημέρες ενώ εφημερίδες και κανά λια έτρεξαν να πάρουν συνέντευξη
από τον πρώην πεζοναύτη και φοιτητές της Πρωτοβουλίας Γένοβα
που οργάνωσαν την μεγάλη εκδήλωση στις σχολές τους.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν
συνολικά πάνω από 100 φοιτητές,
μαθητές και εργαζόμενοι σε μια
πλούσια συζήτηση. Ο Jimmy συνέδεσε με μαρξιστική ακρίβεια τη δη μόσια δωρεάν παιδεία με τους πολέμους του Bush αναφέροντας
στους φοιτητές των μαθημάτων
στα οποία κάναμε παρεμβάσεις
«συνεχίστε τώρα τις καταλήψεις

γιατί αλλιώς θα αναγκάζεστε να
σκοτώνετε για να έχετε δωρεάν
παιδεία-όπως πρέπει να κάνει κάποιος στις ΗΠΑ». Αναλύοντας τις
συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάζονται οι νέοι στην Αμερική να κα ταταχθούν στο στρατό έβγαλε όλο
το πολιτικό κατηγορώ του προς
τον Μπους. Στην ομιλία του κατέδειξε ότι στην ουσία τα όπλα μαζι κής καταστροφής που τόσο εναγώνια «ψάχνει» ο πρόεδρος των
ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή απλά χρησι μοποιούνται από τον κατοχικό
στρατό στο Ιράκ εναντίον αμάχων.
Ακόμη , τόνισε ότι η φυλακές Guantanamo βρίσκονται σε συνεχή
σύνδεση με την κατοχή του Ιράκ
και τροφοδοτούνται από αυτή.
Απέναντι σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα το αντιπολεμικό κίνημα στις
ΗΠΑ με μπροστάρηδες τους Βετεράνους του Ιράκ Ενάντια στον Πόλεμο αντεπιτίθεται παρ’ ότι το FOX
News, το NBC και τα άλλα τηλεοπτικά δίκτυα είτε εθελοτυφλούν μπροστά στην οργή του κόσμου, τους βετεράνους του Ιράκ και το 75% των
Αμερικάνων ενάντια στον πόλεμο.
Στην Αθήνα δώσαμε τη συνέχεια
του παγκόσμιου αντιπολεμικού κι νήματος και την αρχή του τέλους
της κυβέρνησης. Ας είναι η απεργιακή 28η Μάρτη μια καλολουστραρισμένη από φοιτητές κι ερ γάτες ταφόπλακα για τις μεταρρυθμίσεις του πολέμου και η πορεία της εν λόγω ημέρας επιτά φιος για αυτή την κυβέρνηση.

Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο, Ηράκλειο
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MAZIMETOYΣ
EPΓATEΣ...
N

έο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Aθήνα οργανώνουν αυτή τη Πέμπτη 22 Mάρτη οι φοιτητές από τις
κατειλημμένες σχολές όλης της χώρας. Aμέσως μετά
καλούν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και Kαταλήψεων για να αποφασίσουν την κλιμάκωση
των κινη τοποιήσεων. H συνέχεια και η κλι μά κω ση εί ναι η
24ωρη απεργία της AΔEΔY και το συλλαλητήριο που θα καλέ σει για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα
στις 28 Mάρτη.
Στο πλάι των φοιτητών αυτή την Πέμπτη θα βρίσκονται για
ακόμα μία βδομάδα οι πανεπιστημιακοί της ΠOΣΔEΠ, ύστερα από την απόφαση της Eκτελεστικής Γραμματείας της
Oμοσπονδίας για νέα 5νθήμερη απεργία. Eνώ από αυτή την
Πέμπτη ξεκινά και η κοινή δράση των φοιτητών με τους εργαζόμενους του δημοσίου. H AΔEΔY, μετά τη Πανελλαδική
Συνδιάσκεψή της, αποφάσισε στάση εργασίας για τις 22
Mάρτη τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις 3
πρώτες του απογευματινού, με βασικό αίτημα τη δημόσια και
δωρεάν Παιδεία.
Tο Πανελλαδικό Συντονιστικό που θα συνεδριάσει τη Πέμπτη πρέπει να βγάλει ξεκάθαρη απόφαση ότι οι καταλήψεις
συνεχίζουν και ενώνονται με τους εργαζόμενους από τα νοσοκομεία, τους δήμους και τα σχολεία που θα απεργούν και
θα διαδηλώνουν στις 28 Mάρτη. H προοπτική αυτή μπορεί να
αναγκάσει την ηγεσία της ΓΣEE να ανταποκριθεί στην διάθεση της βάσης της και να καλέσει πανεργατική.
Tην πρόταση για συνέχεια των καταλήψεων, νέα διαδήλωση στις 28 Mάρτη μαζί με τους εργαζόμενους του δημόσιου
τομέα και οργανωμένη πίεση στη ΓΣEE να κηρύξει γενική
απεργία με εξορμήσεις στους εργατικούς χώρους, κάνει η
Πρωτοβουλία Γένοβα Φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις και
τα συντονιστικά. Tο Σάββατο 17 Mάρτη, ενθουσιασμένοι από
το μαζικό πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Aθήνας, οι φοιτητές της Πρωτοβουλίας Γένοβα οργάνωσαν ανοιχτή συνέλευση στη Nομική για να συζητήσουν
αυτά τα βήματα.

Πανεργατική
"O Παναγόπουλος αρνείται να καλέσει πανεργατική απεργία όχι γιατί αυτά που θα χάσουν οι εργάτες και εννοεί το μεροκάματο είναι πιο πολλά από αυτά που θα κερδίσουν οι φοιτητές. Aρνείται γιατί ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μια εργατική εξέγερση", είπε ο Nεκτάριος
Δαργάκης από το Πάντειο, "Eμείς ξέρουμε πολύ καλά, όμως,
ότι τα συνδικάτα δεν ανήκουν στους γραφειοκράτες αλλά
στους εργάτες και άρα μπορούμε πραγματικά στις 28 Mάρτη
να κερδίσουμε την πανεργατική απεργία.
Aρκεί να εντείνουμε τις εξορμήσεις μας στους εργατικούς
χώρους για να προετοιμάσουμε την απεργία στις 28/3, όχι μόνοι μας σα Γένοβα, αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά με
τις συντονιστικές των καταλήψεων και με πολλούς φοιτητές
για να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους.
Aυτή την εβδομάδα, οργανώνουμε με όλες μας τις δυνά μεις το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 22/3 και βάζουμε την
πολιτική πίεση σε όλους ότι στις 28 Mάρτη οι καταλήψεις
διαδηλώνουν μαζί με τους εργάτες της AΔEΔY και η προοπτική μας είναι και με τους εργάτες της ΓΣEE".
"Στη σχολή μου έχουμε ήδη πάρει απόφαση ότι διαδηλώ νουμε στις 28 Mάρτη", είπε ο Στέλιος Γιαννούλης από το Eι καστικό της Kαλών Tεχνών Θεσσαλονίκης, "Eπίσης για πρώ τη φορά σε αυτό το γύρο καταλήψεων βγάλαμε την προη γούμενη βδομάδα εξόρμηση στο AXEΠA, μοιράζοντας την
καταγγελία του Σωματείου Eργαζόμενων του Eρυθρού για
την καταστολή και καλώντας το κόσμο να απεργήσει στις
28/3. Για να γίνει πράξη αυτή η εξόρμηση πολώσαμε τη συζήτηση στο ότι ή θα βγουν οι εργαζόμενοι μαζί μας ή θα συνεχίζουμε τις καταλήψεις χωρίς να μας προσφέρουν πια τί ποτα και έτσι συμμετείχαν 10 άτομα στην εξόρμηση".
"Kερδίζουμε ξανά τις καταλήψεις και οργανώνουμε τη διαδήλωση στις 22/3 όσο καλύτερα μπορούμε γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε και την επιτυχία της απεργίας στις 28/3 και τη
μαζική συμμετοχή των καταλήψεων σε αυτή", είπε ο Γιώργος
Tσιρώνης από την Iατρική Iωαννίνων, "Παράλληλα εμείς προ σπαθούμε να κερδίσουμε ότι στις 28/3 το Eργατικό Kέντρο
θα κηρύξει απεργία. Eτσι θα πιεστεί και η ΓΣEE να καλέσει".

...ENANTIAΣTHN
KYBEPNHΣHΣKANΔAΛΩN
Ε
να νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την κυβέρνηση της ΝΔ. Μέσα σε λίγες ώρες
χάθη καν αρ κετά εκα τομμύρια ευρώ
από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ). Ανάμεσα στις διάφορες “επενδύσεις για την αξιοποίηση” της
περιουσίας των ταμείων, εκδόθηκε ένα ομόλογο το οποίο πουλήθηκε στο Ταμείο σε τιμή
7% πά νω από την κα νονι κή. Ο Υπουργός
Απασχόλησης, Σάββας Τσιτουρίδης, που είναι πολιτικός προϊστάμενος του ΤΕΑΔΥ, κάτω
από το βάρος των αποκαλύψεων, παραίτησε
το ΔΣ του Ταμείου.

Το ΔΣ βέβαια ήταν διορισμένο από την ίδια
την κυβέρνηση της ΝΔ. Επικεφαλής του βρισκόταν ο Αγάπιος Σημαιοφορίδης, γιος του
πρώην γενικού διευθυντή της ΝΔ, Κωνσταντίνου Σημαιοφορίδη. Στέλεχος της δεξιάς δεν
υπάρχει μόνο στη μία μεριά της απάτης. Και
από την άλλη, πρόεδρος της κυπριακής εταιρείας μέσω της οποίας έγινε η πώληση των
ομολόγων είναι ο Σπύρος Βλιάμος, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Απασχόλησης και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της
Μπακογιάννη στις προηγούμενες δημοτικές
εκλογές στην Αθήνα.
Η “μηδενική ανοχή στη διαφθορά” και η περίφημη “σεμνότητα και ταπεινότητα”, τα συνθήματα με τα οποία εκλέχθηκε η ΝΔ, ανήκουν
εδώ και καιρό στο παρελθόν. Πρόσφατο είναι
το σκάνδαλο των “κουμπάρων”, όπου αποκαλύφθηκε πως τα γαλάζια μεγαλοστελέχη της
Επι τρο πής Αντα γω νι σμού ζή τη σαν από τη
ΜΕΒΓΑΛ μίζα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να
μην της επιβάλουν το νόμιμο πρόστιμο των 24
εκα τομ μυ ρί ων. Ο Κώ στας Κων στα ντι νί δης,
ένα από τα “μυαλά” της απάτης είναι κουμπάρος του Τσιτουρίδη, από παραδοσιακή δεξιά
οικογένεια μελών της ΕΠΕΝ, από το Κιλκίς
όπου εκλέγεται και ο Υπουργός Απασχόλησης. Ο άλλος κουμπάρος, ο γνωστός και ως
Πανάγος, εκτός από κολλητός του Ψωμιάδη
ήταν διορισμένος από τον Τσιτουρίδη σε διάφορα ΔΣ οργανισμών.
Φίλος του Ψωμιάδη ήταν και ο Χρηστίδης,
ο καναλάρχης της Θεσσαλονίκης που έγινε η
αφορμή για να φύγει ο Αδάμ Ρεγκούζας από
την κυβέρνηση, στο αμέσως προηγούμενο
σκάνδαλο. Τα κανάλια του Χρηστίδη έκαναν
τρεις μεγάλες δουλειές: πρόβαλλαν τα στελέχη της ΝΔ, έπαιζαν τσόντες και έστηναν
απάτες τηλεπαιχνίδια με ψεύτικους παίχτες

σε γραμμές 090.
Ο Τσι του ρί δης εξάλ λου ήταν ο πρώ τος
υπουργός που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Καραμανλή το 2004, όταν αποκαλύφθηκε πως, χρησιμοποιώντας και τον υφυπουργό
Παιδείας, Γιώργο Καλό, είχε κάνει μετεγγραφή του γιου του Κυριάκου, από το Πανεπιστημιο Κρήτης στο Πάντειο. Ο Καραμανλής
τον ξαναέβαλε στην κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό.
Αναφέραμε μόνο μερικά από τα σκάνδαλα
που έχουν σημαδέψει την κυβέρνηση της ΝΔ
τα τρία τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ένα σωρό
άλ λα, από τις πα ρά νο μες προ σλή ψεις που
έκανε ο στενός συνεργάτης του Παυλόπουλου, Θανάσης Χούπης, μέχρι το μεγάλο κόλπο
του παραδικαστικού κυκλώματος. Το παραδικαστικό μέσω του ορκισμένου από τον Χριστόδουλο Απόστολου Βαβύλη έφτανε μέχρι το Ισραήλ και τα αμύθητα ποσά από τα παγκάρια
της αγιοταφικής κοινότητας. Το ίδιο κύκλωμα,
έφτανε στον βουλευτή της ΝΔ, Μαντούβαλο
που κατέθετε ποσά στο λογαριασμό του “δικαστή με τη μεζούρα” Καλούση.

Mηχανισμός
Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για “μεμονω μέ νες πε ρι πτώ σεις”. Πρόκει ται για τον
“αφρό” της Δεξιάς. Πίσω από κάθε σκάνδαλο, εκτός από τους υπουργούς, βρίσκεις κάποιο γόνο υπουρ γού, βου λευ τή, πολιτευτή,
διασυνδέσεις με την Αστυνομία και την Εκκλησία, κάποια άκρη του μηχανισμού που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
Είναι πλέον μίνιμουμ να απαιτεί κανείς την
παραίτηση ενός υπουργού. Το φοιτητικό κίνημα ζητάει ήδη την παραίτηση της Γιαννάκου και του Πο λύ δω ρα. Δί πλα σ’ αυ τούς
μπαίνει και ο βουτηγμένος στα σκάνδαλα Τσιτουρίδης. Στην πραγματικότητα το τελευταίο
σκάνδαλο επιβεβαιώνει πως ολόκληρη η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μίζας, πολέμου και
βίας και γι’ αυτό πρέπει να πάει σπίτι της.
Ενα ερώτημα που ανοίγει είναι ποια μπορεί
να είναι η εναλλακτική λύση απέναντι στα σκάνδαλα. Μια απάντηση που προβάλλεται είναι η
ισχυροποίηση των θεσμών. Ο Αλογοσκούφης
ισχυρίζεται πως θα αξιοποιήσει το σκάνδαλο
για να επιβάλει σκληρούς όρους στις επενδύσεις των ταμείων. Από την άλλη, ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος πρότεινε τη

συγκέντρωση των αποθεματικών των Ταμείων,
την τοποθέτηση σε ασφαλείς επενδύσεις και
δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής.
Το επιχείρημα στηρίζεται στο ότι η απάτη
έγινε επειδή το ανεξέλεγκτο ΔΣ του ΤΕΑΔΥ
έδωσε πράσινο φως σε μια μικρή εταιρεία
όπως η “Ακρόπολις Χρηματιστηριακή” για να
που λή σει το ομό λο γο. Ομως τα ρε πορ τάζ
αναφέρουν πως η διαδρομή του ομόλογου
πέρασε από δύο τραπεζικά μεγαθήρια, την
JP Morgan και την HypoVereinsBank. Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που γεννάει “φυ σιολογικά” σκάνδαλα και απάτες, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στην “καρδιά” του, μέσα στις ΗΠΑ.
Η κλοπή των ταμείων, εξάλλου, δεν γίνεται
μόνο με σκάνδαλα, αλλά και νόμιμα, μέσα
από τις χαριστικές ρυθμίσεις στα αφεντικά.
Επί δεκαετίες τα ταμεία χρηματοδοτούσαν με
χαμηλό επιτόκιο τις επενδύσεις των ελλήνων
καπιταλιστών. Με άλλα λόγια δανείζαμε τα
λεφτά του ασφαλιστικού στα ίδια αφεντικά
που τώρα μας ζητάνε αυξήσεις στα όρια ηλικίας και μείωση στις συντάξεις. Τώρα η ίδια
κλοπή δεν γίνεται μέσα από την Τράπεζα της
Ελλάδος αλλά μέσα από το Χρηματιστήριο.
Οσα όργανα εποπτείας και αν ιδρυθούν, οι
συντάξεις και η ασφάλισή μας θα παραμένουν στο έλεος του χρηματιστηριακού δείκτη. Αν αυτός είναι η Σοφοκλέους ή η Γουόλ
Στριτ, μικρή διαφορά έχει.
Η απάντηση βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Βρίσκεται στους αγώνες για περισσότερη φορολογία πάνω στα κέρδη των
αφεντικών, έλεγχο των συνδικάτων πάνω στα
Ταμεία και απεξάρτηση από τα Χρηματιστήρια. Για να μπει φρένο στα σκάνδαλα πρέπει
να μπει φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις.
Η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Μάρτη βάζει στο κέντρο της το σκάνδαλο του ΤΕ ΑΔΥ, μαζί με τα αιτήματα για αυξήσεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, χρηματοδότηση Υγείας και Παιδείας. Γι’ αυτό μπορεί να γίνει σημείο για κλιμάκωση όλων όσων παλεύουν ενάντια στην κυβέρνηση των σκανδάλων,
πρώτα και κύρια του φοιτητικού κινήματος. Η
μάχη ενάντια στην Παιδεία της αγοράς είναι
κομμάτι της συνολικής μάχης για να μην χαριστούν όλες μας οι κατακτήσεις στα αρπα χτικά της αγοράς.

Nίκος Λούντος
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17 MAPTH Aντιπολεμική δράση σε όλο τον κόσμο
AΘHNA

Aθήνα 17 Mάρτη

400.000

αντιπολεμικοί διαδηλωτές
πλημ μύ ρι σαν το κέ ντρο
της Μαδρίτης το Σάββατο
17 Μάρτη. «Οχι στον πόλεμο» και «Ο λαός της Μαδρίτης είναι δίπλα στο λαό του Ιράκ» ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη διαδήλωση. Στη διαδήλωση της Μαδρίτης συμμετείχαν οι δυο μεγάλες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες, φιλειρηνικές οργανώσεις, αριστερά κόμματα και καλλιτέχνες.
Ανάμεσά τους και ο σκη νοθέτης Πέντρο Αλμα ντόβαρ που
δήλωσε στα κανάλια: «Είμαι εδώ για να διαμαρτυρηθώ για
τις βαρβαρότητες που διαπράττονται εδώ και τέσσερα χρόνια στο Ιράκ. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε ειρήνη και να
απαιτήσουμε το κλείσιμο του Γκαουντάναμο γιατί είναι ντροπή για τον πολιτισμό».

Mαδρίτη 17 Mάρτη

Tο πιο
μεγάλο
αντικατοχικό
συλλαλητήριο
από το 2003
Χ

ι λι ά δες αγω νι στές και αγω νί στριες του αντιπολεμικού κινήματος διαδήλωσαν στο κέντρο
της Αθή νας το Σάβ βα το 17 Μάρ τη.
Ηταν μια μεγάλη διαδήλωση που ενώθηκε με τα ποτάμια των αντιπολεμικών
διαδη λωτών που βγή καν στους δρόμους σε δεκάδες ση μεία του κόσμου
την ίδια μέρα για να απαιτή σουν να
μπει τέρμα στα εγκλήματα του «διαρκούς πο λέ μου» του Μπους και των
συμ μά χων του. Ηταν επί σης και μια
δυναμική απάντη ση στον Καραμανλή
και τον Πολύ δω ρα. Οπως έγραφε το
πα νό των Συλλόγων Φοι τη τών Ηρα κλείου «Σε Μέση Ανατολή και Αθήνα η
ΝΔ δολοφονεί εδώ και τώρα να παραιτηθεί.»
Δεν ήταν η μόνη φοιτητική κατάληψη που έδωσε το παρόν στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Εκεί ήταν οι σύλλογοι και οι καταλήψεις της Παντείου,
της Φιλοσοφικής, της Νομικής από την
Αθήνα, το Συντονιστικό των Καταλήψεων από τα Γιάννενα, των ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ρεθύμνου, από πολλές κατειλλημένες
σχολές της Θεσσαλονίκης. Και δίπλα
τους μαθητές και μαθήτριες πολλών
σχολείων, με τις σφυρίχτρες, τα αντιπολεμικά μακιγιάζ τους, τα τύμπανά
και τα συνθήματά τους.
Το μεσημέρι το Σύνταγμα είχε γεμί σει με κόσμο και καλλιτέχνες όπως η
Αννα Βαγενά, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ο Αλέ ξανδρος Βουρδούμης διά βα σαν αντι πο λε μι κά κεί με να
και χαιρετισμούς από αντιπολεμικά κι νήματα της Βρετανίας και της Τουρκί ας. «Είμαστε μαζί σας άνθρωποι των
γραμ μά των και των τε χνών που δεν
ανε χό μα στε τον βάρ βα ρο πο λι τι σμό
του Μπους και τη δημοκρατία made in
USA» ανέφερε το κείμενό τους. Τα συ γκροτήματα «Υπόγεια Ρεύματα», «Γνωστοί Αγνωστοι» και «Vavoura Band» και
οι “Apurimac” ξεσήκωσαν με τη μουσι-

κή τους το πλήθος των διαδηλωτών.
Ο Δη μή τρης Τσου κα λάς, πρώ ην
πρόεδρος ΟΤΟΕ τόνισε εκ μέρους των
συνδικάτων στο χαιρετισμό ότι «οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούμε να σταματήσουμε τους πολέμους». Μετά πήρε τον λόγο ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο άν θρωπος που έπεσε θύμα της σκευωρίας της ΝΔ επειδή αποκάλυψε το σκάνδαλο των απαγωγών των συμπατριω τών του: «Η Πακιστανική Κοινότητα είναι μαζί σας σήμερα. Δε θα δειλιάσουμε, δε θα σταματήσουμε, μέχρι να φύγουν από Ιράκ, να φύγουν από Αφγανιστάν. Εμείς θέλουμε ειρήνη και δικαιώματα δε θέλουμε δολοφονίες» είπε.
Ο χαιρετισμός του Τζίμι Μάσεϊ, από
τους Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά ντια
στον Πόλεμο, συνέδεσε τους αγώνες
του αντιπολεμικού κινήματος με τον
αγώνα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό: «Οταν αποφοιτά ένας αμερικάνος
φοιτητής είναι καταχρεωμένος με χιλιάδες δολάρια. Η ιατρική περίθαλψη είναι πάρα πολύ ακριβή. Η γυναίκα μου
πλή ρω σε πά νω από 25.000 δο λά ρια
για μια εγχείριση. Για να έχεις δωρεάν
εκπαίδευση στις ΗΠΑ πρώτα πρέπει να
σκοτώσεις στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Kαταλήψεις
Οι φοιτητές στην Ελλάδα πρέπει να
συνεχίσουν τις καταλήψεις και να παλέψουν για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Μην αφήσετε τη χώρα σας
να γίνει μια κοινωνία σαν την Αμερική.
Πολεμήστε τον καπιταλισμό, τον ιμπεριαλισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα
τους πολεμήσουμε όλοι μαζί.»
Η Ελέτρα Αγγελίνας από τη συνομοσπονδία COBAS μετέφερε την αλ ληλεγγύη του αντιπολεμικού κινήματος της Ιταλίας: «Θα συνεχίσουμε τις
κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία σε όλο το κόσμο. Για να αποκαλύ ψου με τις απά τες και να στή σου με

από τη βάση ένα κίνημα ικανό να βά λει τέλος στις πολιτικές πολέμου των
κυβερνήσεών μας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που στηρίζουν τις στρατιωτικές αποστολές έχουν τις ίδιες ευθύνες με τις ΗΠΑ και πρέπει να τις σταμα τή σου με. Με τον ίδιο τρό πο που
αντιστεκόμαστε στο νεοφιλελευθερισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να
αντισταθούμε και στον πόλεμο. Στην
Ιταλία η κυβέρνηση Πρόντι συνεχίζει
τις νεοφιλελεύθερες και φιλοπόλεμες
πολιτικές της κυβέρνησης Μπερλουσκό νι. Στη Βι τσέντ ζα πά νω από
200.000 διαδηλώσαμε ειρηνικά αλλά
αποφασιστικά ενάντια στην επέκταση
της αμερικάνικης βάσης. Οχι στις βάσεις, όχι στον πόλεμο.»
«Η εαρινή πράγματι ξεκίνησε κύριε
Μπους, κύριε Μπλερ, κύριε Πρόντι και
Καραμανλή –από εδώ από το Σύνταγμα, από τη Νότιο Κορέα, από τη Βόρεια Καρολίνα –τη πατρίδα του Τζιμι
Μάσεϊ, είναι η εαρινή επίθεση του αντιπολεμικού κινήματος» είπε ο Γιάννης
Σηφακάκης, συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο «Η κυβέρ νηση της ΝΔ δεν έχει λεφτά για τα νοσοκομεία και θέλει να τα ιδιωτικοποιή σει, έχει λε φτά όμως για να στεί λει
στρατό στο Αφγανιστάν και θέλει να
κάνει περισσότερα. Ο ίδιος ο Καραμανλής πάει τις επόμενες μέρες στο
Αφγανιστάν για να υπογραμμίσει αυτές τις βάρβαρες επιλογές. Απαγωγές,
υποκλοπές, σκευωρία κατά του Τζαβέντ Ασλάμ και από δίπλα οι πραίτορες του Πολύδωρα. Γι’ αυτό σήμερα σ’
αυτό το συλλαλητήριο χαράσουμε την
πιο βαθιά διαχωριστική γραμμή: από
τη μια μεριά οι Μπους και οι Καραμανλήδες αυτού του πλανήτη και από την
άλλη, όλοι εμείς το αντιπολεμικό κίνημα, μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις
και τους πανεπιστημιακούς, οι Αραβες,
οι Πακιστανοί, οι Μουσουλμάνοι. Ολοι

μαζί θα ξαναβρεθούμε στους δρόμους
στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.»
Ο Ναϊμ Ελγαντούρ από την Ενωση
Μουσουλμάνων Ελλάδας αναρωτήθηκε: «Πότε θα δικαστεί ο Μπους; Δεν πιστεύω ότι θα τον δικάσουν οι μεγάλες
δυνάμεις. Θα τον δικάσουμε εμείς, οι
λαοί. Είδαμε τα αποτελέσματα των πολέμων της Αμερικής και τώρα για να
δυναμώσει τη θέση της απειλεί τη Συρία, απειλεί τον Ιράν. Το καλύτερο που
μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
ενάντια στην πολιτική της Αμερικής εί ναι να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε
όλοι μα ζί να πού με ένα με γά λο όχι
στην πολιτική του Μπους και της συμμορίας του.»

Tίμημα
Η Aννα Στάμου από το Ελληνο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο είπε: «Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την επίθεση
των Αμερικανών. Που ζουν σήμερα οι
Ιρακινοί, ποια είναι η μοίρα τόσων παιδιών που πληρώνουν τόσο υψηλό τίμημα; Τι ζωή τα περιμένει μετά από τόσα
πυρηνικά που έριξαν οι Αμερικανοί και
οι σύμμαχοί τους;
Οι ηγέ τες της Αμε ρι κής θη σαυ ρί ζουν πολεμώντας τάχα τη διεθνή τρομοκρατία, χτυπώντας αμάχους, παιδιά,
την οικονομία των φτωχών, καταπατώ ντας κάθε νόμο, φιμώνοντας την ελεύθερη σκέψη. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε
ελευθερία, θέλουμε δικαιοσύνη, οι λαοί να αποφασίζουν μόνοι τους για το
μέλ λον τους χω ρίς προ στά τες και
‘απελευθερωτές’ όλοι ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε.»
Οι χι λι ά δες δια δη λω τές βά δι σαν
στην αμερικάνικη πρεσβεία με τα συνθήματά τους να δονούν την ατμόσφαιρα: «Μπους-Μπλερ-Καραμανλής όλα
τα καθάρματα δουλεύετε μαζί», ήταν
ένα από τα «αγαπημένα» μαζί με το
«Μπους χασάπη έξω από τη Βαγδάτη».

«Μπους αλήτη έξω απ’ τον πλανήτη»
έγραφε το πανό του 13ου Γυμνασίου
Ν. Λιοσίων και η Βικτώρια που το κρατούσε μας είπε: «Είναι η πρώτη διαδήλωση που κατεβαίνω, είναι πολύ ωραία
έχει πολύ κόσμο και θα ξανακατέβω.
Στο σχολείο μοιράσαμε προκηρύξεις,
αυτοκόλητα για αυτή τη διαδήλωση.
Πιστεύω ότι οι μαθητές έχουμε κάθε
λόγο να διαδηλώνουμε ενάντια στον
πόλεμο γιατί είναι το μέλλον.» Η Πόπη, ιδιωτική υπάλληλος μας είπε «Κατεβαίνω σε κάθε αντιπολεμικό συλλαλη τή ριο από το 2003 και με τά. Πι στεύω ότι μετράει να βγαίνουμε στους
δρόμους όσο οι κυβερνήσεις θέλουν
να μας κρατάνε στα σπίτια μας. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη που βλέπω τόσους πολλούς μαθητές και φοιτητές
σήμερα εδώ».
«Στη σχολή μας κάναμε δραστηριότητες για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο» μας είπε η Μαρία από τη Φιλοσοφική «φτιάξαμε πανό, κάναμε βιντεοπροβολές. Παλεύουμε για μια καλύτε ρη παιδεία ενάντια σε μια κυβέρνηση
που προτιμάει να δίνει λεφτά για αστυνομία και όπλα.» Ο Κώστας, εργαζόμενος στην Εθνι κή Τρά πε ζα εί πε στην
Εργατική Αλληλεγγύη «Είχα παρακολουθήσει και την συζήτηση με τον βετεράνο από το Ιράκ στην ΟΤΟΕ την περασμένη βδομάδα. Ηταν αποκαλυπτικά αυτά που είπε. Οσο περισσότερο οι
εργαζόμενοι συμμετέχουν στο αντιπο λεμικό κίνημα τόσο πιο δυνατά υπερασπίζουμε τα συμφέροντά μας. Ο αγώνας είναι κοινός και βλέπω σήμερα ότι
ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό.»
Η 17 Μάρτη έγινε ακόμα ένας σταθμός στις μάχες που δίνει το αντιπολεμι κό κί νη μα ενά ντια στα εγκλή μα τα
των Μπους και των Κα ρα μαν λή δων.
Θα συνεχίσουμε, ακόμα πιο αποφασιστικά μέχρι να τους ξεφορτωθούμε.

Λέανδρος Mπόλαρης

Kαι τώρα, συντονισμός
στο Kάϊρο 29/3 - 1/4
Από τις 29 Μάρτη μέχρι την 1 Απρίλη, η
καρδιά του παγκόσμιου αντιπολεμικού κινή ματος θα χτυπάει στο Κάϊρο της Αιγύπτου.
Εκεί θα πραγματοποιηθεί η «5η Συνδιάσκεψη
ενάντια στην ιμπερια λιστι κή και σιω νιστική
επιθετικότητα».
Το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης δείχνει
το πλούτο των κινημάτων, των αγώνων και
των εμπειριών που θα αντιπροσωπευτούν.

Συμμετέχουν αντιπολεμικές οργανώσεις από
την αμερικάνικη ήπειρο μέχρι την Ασία και
από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις για τις μάχες που έδωσε η Αντίσταση στο Λίβανο το
καλοκαίρι, για το Ιράκ και την Παλαιστίνη, αλλά και για τους αγώνες που δίνουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία στην Αίγυπτο ενάντια στη
νεοφιλελεύθερη δικτατορία του Μουμπάρακ.

Το φόρουμ των εργατών θα διοργανώσει συζήτηση με θέμα «Εργατικοί αγώνες ενάντια
στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις» οι σοσιαλιστές φοιτητές οργανώνουν συζήτηση με θέμα «Εκπαίδευση και ιδιωτικοποίηση» . Μια άλλη συζήτηση έχει τίτλο «Χτίζοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα αριστερά και τα ισλαμιστικά κινήματα ενάντια στην αποικιοκρατία και
την παγκοσμιοποίηση».

“Λαϊκό Kοινοβούλιο”
στο Λονδίνο
Την Τρίτη 20 Μάρτη το Stop
the War Coalition συγκαλεί στο
Λον δί νο το «Λαϊ κό Κοι νο βού λιο». Πρόκειται για μια μεγάλη
συ νέλευ ση του αντι πο λε μικού
κι νή ματος της Βρε τα νίας, που
στις 24 Φλεβάρη έδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμή του με
τη διαδήλωση των 100.000 στο
Λονδίνο, ενάντια στη συμμετοχή
του Μπλερ στη κατοχή του Ιράκ
και του Αφγανιστάν και ενάντια
στους πυ ρη νι κού πυ ραύ λους
Τρα ϊ ντεντ που ανα νε ώ νει ο
Μπλερ.
Το «Λαϊκό Κοινοβούλιο» είναι

ανοιχτό τόσο για οργανώσεις
όσο και για ατομικές συμμετοχές από ακτιβιστές και ακτιβίστριες. Δεκάδες συνδικάτα, τοπικές πρωτοβουλίες, φοιτητικές
ομά δες, ορ γα νώ σεις με τα να στών και μου σουλ μά νων και
πολλοί άλλοι έχουν δηλώσει τη
συμμετοχή τους.
Τη συμ με το χή τους επί σης
έχουν δη λώ σει 15 βου λευ τές
του βρετανικού κοινοβούλιου.
Επίσης θα συμμετέχει ο Ντένις
Κούτσινιτς, Δημοκρατικός αντιπρόσωπος στο Κογκρέσσο των
ΗΠΑ που από νωρίς είχε αντιτα-

χθεί στον πόλεμο του Μπους. Ο
Κούτσινιτς είναι υποψήφιος για
το χρί σμα των Δη μο κρα τι κών
για τις προεδρικές εκλογές του
2008.
Το «Λαϊκό Κοινοβούλιο» θα
συζητήσει και θα ψηφίσει αποφάσεις για την κατάσταση στο
Ιράκ, για την εξωτερική πολιτική μετά τον Μπλερ, και ενάντια
στην επίθεση στο Ιράν. Οπως
αναφέρει κι η πρόσκληση συμμετοχής «θα γίνει η συζήτηση
που δεν έγινε ποτέ στο βρετανικό κοινοβούλιο.»
Το «Λαϊκό Κοινοβούλιο» είναι

ώθηση για τη συνέχιση και κλιμάκωση του αντιπολεμικού κινήματος. Οπως αναφέρει η διακήρυξη που θα συζητηθεί σχετικά με τις πολεμικές απειλές στο
Ιράν «Είμαστε αποφασισμένοι
να αντισταθούμε σε αυτόν τον
πόλεμο όχι με λόγια αλλά με τη
δράση μας. Σε περίπτωση μιας
τέτοιας επίθεσης βάζουμε στη
συμ μα χία μας το κα θή κον να
οργανώσει απεργίες, διαδηλώ σεις και μαζική πολιτική ανυπακοή. Κα λού με όσους συμ φω νούν να πάρουν μέρος σε αυτή
την εκστρατεία.»

Διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας,
όπως την Βαρκελώνη, τη Σεβίλη, την Παμπλόνα. Το 2004 το
αντιπολεμικό κίνημα της Ισπανίας είχε στείλει σπίτι του τον
δεξιό πρωθυπουργό Αθνάρ, έναν από τους πιο ξετσίπωτους
συμμάχους του Μπους. Τώρα ξαναπαίρνει την σκυτάλη.
Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν και στις ΗΠΑ το σαββατοκύριακο 17-18 Μάρτη. Είναι η συνέχεια της «κλιμάκωσης»
του αντιπολεμικού κινήματος στις ΗΠΑ που έχει ξεκινήσει
με τη γιγάντια διαδήλωση των 500.000 στην Ουάσιγκτον
τον Γενάρη.
Το Σάββατο 17 Μάρτη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ανταπο κρί θη καν στο κά λε σμα της αντι πο λε μι κής ορ γά νω σης
ANSWER και πήραν μέρος στη πορεία προς το Πεντάγωνο,
στην Ουάσιγκτον. Στην διαδήλωση συμμετείχε κι η Σίντι Σίχαν, ο γιος της σκοτώθηκε στο Ιράκ, η οποία έχει γίνει σύμβολο του παγκόσμιου αντιπολεμικού κινήματος όταν κατα σκήνωσε έξω από το ράντζο του Μπους στο Τέξας. Την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 16 Μάρτη, η αστυνομία συνέλαβε ομαδικά 100 διαδηλωτές που έκαναν μια ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία κοντά στο Καπιτώλιο.
Η Μωρήν Ντούλεϊ, μια διαδηλώτρια, δήλωσε ότι «Διαδήλωσα σε αυτό το σημείο και το 1967. Τότε μας πήρε εφτά
χρόνια για να σταματήσουμε εκείνο τον πόλεμο.» Η πορεία
στο Πεντάγωνο το 1967 ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση
ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Αλαν Που, ένας 27χρονος διαδηλωτής, είπε στις εφημερίδες ότι «Είναι η 40η επέτειος της διαδήλωσης ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ έξω
από το Πεντάγωνο, μιας διαδήλωσης που άλλαξε τη κατεύθυνση των πραγμάτων. Ελπίζω να καταφέρουμε το ίδιο και
σήμερα.»
Την Κυριακή 18 Μάρτη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης απαιτώντας από το Κογκρέσο να σταματήσει την κατοχή του Ιράκ και να αποσύρει
άμεσα όλα τα αμερικάνικα στρατεύματα από κει. Μεγάλες
διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες αμερικάνικες πόλεις, όπως
στο Λος Αντζελες.
Οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην τέταρτη επέτειο της
εισβολής στο Ιράκ έκαναν κυριολεκτικά το γύρο του κόσμου.
Εκτός από την Αθήνα, την Μαδρίτη, την Ουάσιγκτον, το αντιπολεμικό κίνημα βγήκε στους δρόμους στην Ουγγαρία, στην
Αυστραλία, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στη Νότιο Κορέα,
στη Χιλή, στη Σουηδία.
Στην Ουγγαρία χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη
νύχτα κρατώντας πυρσούς στην πλατεία Ηρώων της Βουδαπέστης. Στην Κωνσταντινούπολη χιλιάδες διαδηλωτές αντα ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Συμμαχίας για την Παγκόσμια
Ειρήνη και Δικαιοσύνη» φωνάζοντας συνθήματα όπως «Είμαστε όλοι Ιρακινοί» και «Μπους go home». Στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, περισσότεροι από 2.000 αντιπολεμικοί διαδηλωτές αψήφισαν την απαγόρευση της πορείας και ήρθαν
αντιμέτωποι με τις βαριά εξοπλισμένες ειδικές μονάδες της
αστυνομίας.
Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου συνέπεσαν με τη μεγάλη
διαδήλωση που έγινε στη Βαγδάτη, στο Σαντρ Σίτι. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αυτής της τεράστιας παραγκούπολης που είναι προπύργιο του κινήματος του ριζοσπάστη κληρικού Μοκντάντα αλ Σαντρ, διαδήλωσαν ενάντια στις αυξανόμενες επιδρομές των αμερικάνων πεζοναυτών. Η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής τους είναι η εγκατάσταση
μιας στρατιωτικής βάσης στο κέντρο της περιοχής τους την
οποία επανδρώνουν αμερικάνοι και ιρακινοί στρατιώτες.

17 MAPTH Eσμιξε το αντιπολεμικό και το φοιτητικό κίνημα
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ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Ν.ΤΑΡΑΒΗΡΑ
από 22 Μαρτίου στους κινηματογράφους
ΣΙΝΕ ΦΙΛΙΠ & ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
Ντοκιμαντέρ, 120 λεπτ., ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Η βραβευμένη ταινία «ΜΠΑΖ» με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Π.Ε.Κ.Κ., ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με συμμετοχή σε Φεστιβάλ της Ευρώπης και της
Αμερικής και διαγράφοντας μια πορεία στους κινηματογράφους
της Αμερικής, εξασφαλίζοντας ως μοναδική ελληνική ταινία του
πρόσφατου παρελθόντος διανομή στο σκληρό και αφιλόξενο εμπορικό κύκλωμα εκεί, προβάλλεται τώρα και στην Ελλάδα.
Η ταινία «ΜΠΑΖ» μας ταξιδεύει σε μέρη, όπου έζησε και έδρασε
ο Άλμπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης ή Μπαζ. Από την Σαμψούντα, στο Λος
Άντζελες, στα στούντιο του Χόλιγουντ, στο Σαν Φραντσίσκο, στις
λαχαναγορές της Καλιφόρνιας και μας αποκαλύπτει το σκληρό σύστημα παραγωγής ταινιών στο Χόλιγουντ στις δεκαετίες του 1940,
1950, 1960. Ο Mπαζ γεννήθηκε το 1908 στην Σαμψούντα. Οι γονείς
του μετανάστευσαν το 1910 στην Καλιφόρνια. Οι λαχαναγορές της
Καλιφόρνιας και τα ταξίδια του με τα φορτηγά στα νιάτα του αποτέλεσαν το αρχικό υλικό των μυθιστορημάτων του και αργότερα των
σεναρίων του. Ο σκηνοθέτης Φρανσουά Τρυφώ τον χαρακτήρισε
ως τον πρώτο σεναριογράφο ταινιών νουάρ.Για τον Μπαζ μιλούν,
μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης Ζυλ Ντασσέν, σύζυγος της θρυλικής
Μελίνας Μερκούρη και πολλοί γνωστοί ηθοποιοί που δούλεψαν σε
ταινίες, στις οποίες έγραψε τα σενάρια. Ο Μπαζ έγραψε και την ταινία ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, 1949, τελευταία ταινία του Ντασσέν,
πριν εγκαταλείψει ο τελευταίος την Αμερική λόγω της Μαύρης Λίστας του Μακάρθι.
Ο Μπαζ σε αυτό το κύκνειο άσμα του, αποδεικνύει με την συγκλονιστική παρουσία του σε αυτή την ταινία, ότι είναι ένας χαρισματικός
αφηγητής, περιγράφει με απαράμιλλο τρόπο τις διαφωνίες του με
τους παραγωγούς των στούντιο, αναφέρεται στις συνεργασίες του,
όπως με τον νομπελίστα Φώκνερ ή τους ηθοποιούς Μπόγκαρντ, Μονρόε και Μίτσαμ. Οι φιλελεύθερες απόψεις και φιλίες του με σεναριογράφους, τους ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ, που απάρτιζαν την ΜΑΥΡΗ
ΛΙΣΤΑ και φυλακίστηκαν, έγιναν η αιτία να πέσει σε δυσμένεια στο
Χόλιγουντ την εποχή του Μακαρθισμού.
Η ταινία αυτή είναι μία διεθνής συμπαραγωγή και προϊόν έρευνας 5 ετών σε αρχεία όλης της Αμερικής και στα άδυτα του Χόλιγουντ και καταγράφει τη συμβολή ενός κοινού θνητού στην παραγωγή ονείρων της Βιομηχανίας του Χόλιγουντ.
Ο Μπεζερίδης υπήρξε αφανής εργάτης της αμερικανικής Κινηματογραφικής Βιομηχανίας, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε ποτέ όσο
θα έπρεπε, μέχρις ότου η ταινία «ΜΠΑΖ» πριν από μερικούς μήνες
έγινε γνωστή στην πανίσχυρη Ένωση Αμερικανών Σεναριογράφων
στο Λος Άντζελες και αποφάσισε να τον τιμήσει μαζί με την παντοδύναμη Ένωση Αμερικανών Ηθοποιών σε ειδική τιμητική προβολή
της ταινίας στο Μπέβερλι Χιλς, τον Αύγουστο του 2006, εορτάζοντας τα 98 γενέθλιά του.
Ο Μπαζ πέθανε μερικούς μήνες αργότερα την 1 Ιανουαρίου
2007! Και εδώ όμως ο Μπαζ είχε την εξαιρετική λεπτότητα να περιμένει τον σκηνοθέτη και τους παραγωγούς να τελειώσουν την ταινία, που άρχισε το 1999, στην οποία για πρώτη φορά είναι αυτός ο
πρωταγωνιστής λίγο πριν αποχωρήσει τελειωτικά από την σκηνή,
από το πλατώ των γυρισμάτων και από την ζωή!

ξαιρετική επιτυχία είχε η επίσκεψη
του Jim Massey στα Χανιά. Η περιοδεία του άρ χι σε από το πρωί
της 15ης του Μάρτη. Με ευθύνη του συλλόγου δασκάλων και της τοπικής Ε.Λ.Μ.Ε.
ορ γα νώ σα με περιοδεία σε σχολεία της
πόλης.
Καρφίτσα δεν έπεφτε στο αμφιθέατρο
του 16ου – 17ου Δημοτικού σχολείου, που
γέμισε με καμιά εκατοστή πιτσιρίκια της
πέμπτης και έκτης τάξης μαζί με τους δασκάλους τους. «Ήταν η πρώτη φορά που
κάθονταν τόσο ήσυχα» παρατήρησε ένας
από τους δασκάλους τους. Ο Jim στην κυριολεξία μας καθήλωσε με τις περιγραφές
του. Τόσο για τα παιδιά που πέθαναν μπροστά στα μάτια του στο Ιράκ, όσο και για τις
εμπειρίες από το αμερικάνικο εκπαιδευτικό
σύστημα. «Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ
ότι θα έκανα μια τέτοια συζήτηση μέσα σε
οποιοδήποτε αμερικανικό σχολείο» ήταν τα
λόγια του. «Εκεί κυρίαρχος είναι ο στρατός
που έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται
οποιοδήποτε σχολείο θέλει και να έχει τα
στοιχεία όλων των μαθητών. Οι στρατολόγοι πηγαίνουν στα παιδιά των 10 ετών για
να τους χαρίσουν αρχικά μπάλες και άλλα
δωράκια έτσι ώστε όταν μεγαλώσουν να
διαλέξουν τα πιο φτωχά από αυτά για να
επανδρώσουν τους πεζοναύτες».
Έδωσε στους μαθητές να καταλάβουν
ότι ο πόλεμος δεν είναι όπως το «play station». «Μπροστά στην οθόνη δεν ακούς
την τελευταία ανάσα του ανθρώπου, ούτε
βλέ πεις τα μά τια του να γυ ρί ζουν» εί πε.Φαινομενικά απλές αλλά εξόχως αφοπλιστικές οι παιδικές ερωτήσεις έπεφταν
βροχή μόλις τελείωσε. «Εσύ έχεις σκοτώσει ποτέ;» «πες και άλλα για τα παιδιά του
Ιράκ». Τους παρότρυνε να πουν στους
γονείς τους να μην δεχτούν ποτέ την ιδιω-
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τικοποίηση της παιδείας για να μην γίνουμε και εδώ όπως στην Αμερική.
Η εκδήλωση τελείωσε με απίστευτα χειροκροτήματα αλλά και άπειρα παιδιά να
έχουν πέσει επάνω στον Jim και να του
ζητούν αυτόγραφο.

Eρωτήσεις
Η περιοδεία συνεχίστηκε στο 2ο Γενικό
Λύκειο και στο 1ο Τ.Ε.Ε.. 110 με 120 μαθητές της τρίτης και της δευτέρας τάξης
τον παρακολούθη σαν. Οι ερω τή σεις και
εδώ βροχή. Αποκά λυ ψαν ότι οι μα θητές
τέσσερα χρόνια μετά τις μεγάλες διαδη λώσεις του 2003 παραμένουν πολύ βαθιά
πολιτικοποιημένοι και αντιπολεμικοί.
Οι ερωτήσεις άνοιξαν τη συζήτηση για
την επιρροή του κινήματος των βετεράνων και του αντιπολεμικού κινήματος στην
αμε ρι κά νι κη κοι νω νία, για το ρό λο των
Μ.Μ.Ε, για τις αιτίες του πολέμου, την
αμερικάνικη οικονομία, την αμερικάνικη
εκπαίδευση, τους Δημοκρατικούς , την
11η Σεπτέμβρη και τις θεωρίες συνομωσίας, αλ λά και πιο «προ σω πι κά» θέ μα τα
όπως το ρίσκο που παίρνει ο ίδιος τασσόμενος με το αντιπολεμικό κίνημα, αλλά και
αν αυτή η πράξη αποτελεί «προδοσία» για
τη χώρα του.Τα χειροκροτήματα και εδώ
έντονα και ο ενθουσιασμός απίστευτος.
Μία μαθήτρια όπως μας εξομολογήθηκε
ο ίδιος στη συνέχεια αφού τον αγκάλιασε
του έδωσε και ένα σημείωμα που έγραφε:
«keep going. Humanity will bless you».Το
βράδυ στην εκδήλωση που συνδιοργανώναμε ο Σύλλογος δασκάλων , η Ε.Λ.Μ.Ε.
το Εργατικό Κέντρο, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και το Ελληνικό κοινωνικό
Φό ρουμ η αί θου σα του Ερ γα τι κού Κέ ντρου ήταν γεμάτη καθώς πάνω από εκατό

άτομα ήρθαν για να ακούσουν τον Jim. Καθηγητές , δάσκαλοι, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, τη Νομαρχία και φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι από όλο σχεδόν το
φάσμα της αριστεράς, ήταν εκεί δείχνοντας ότι το αντιπολεμικό κίνημα έχει ρίζες
μέσα στους εργατικούς χώρους.
«Δύο επιλογές είχα πριν καταταγώ. Ή
θα γινόμουν γκάνγκστερ για την Ιρλανδι κή μαφία ή γκάνγκστερ για τον καπιταλισμό. Διάλεξα το δεύτερο ελπίζοντας ότι
θα μου εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή»
τόνισε μεταξύ άλλων ο Jim.
«Σπατάλησα τα τριάντα πρώτα χρόνια
της ζωής μου μαθαίνοντας πώς θα σκοτώνω. Θα δώσω τα υπόλοιπα τριάντα, μέχρι
να αποσυρθώ, στην ειρή νη». Ζή τη σε το
κλείσιμο της βάσης της Σούδας και σημείωσε ότι πρέπει να φερόμαστε με κατανόηση στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
να έχουμε όμως πάντα στο νου μας ότι είναι άνθρωποι που ο προορισμός τους είναι
να σκοτώνουν για τον καπιταλισμό.
Ως Συμμαχία τονίσαμε πόσο συνδεδε μένα είναι το φοιτητικό και γενικότερα το
κίνημα σήμερα με το αντιπολεμικό καθώς
και για τη σημασία του να ενισχύσουμε
από τη δικιά μας τη μεριά το αντιπολεμικό
κίνημα των Η.Π.Α. διαδηλώνοντας με μαζικούς όρους στο συλλαλητήριο στις 17 του
Μάρτη.
Η επιτυχία της περιοδείας αυτής φάνηκε όχι μόνο από το πόσο δυνατό ήταν το
χειροκρότημα που εισέπραττε ο Jim Massey όπου και να πήγαινε, αλλά και από το
ότι την επόμενη ημέρα μετά την αναχώρησή του από την πόλη, πολλοί μαθητές, αλλά και διευθυντές σχολείων μας ζητούσαν
να επισκεφτεί και το δικό τους σχολείο.

Δώρα Κιντή, Χανιά
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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

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
Αντόνιο Γκράμσι
Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ
(Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 27/3 Κέντρο Νέων 6μμ
Oμιλιτής:Στέλιος Mιχαϊλίδης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3
Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4
Πνευματικό Κέντρο (Μπουμπουλί-

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Τι φέρνει ο πετρελαιαγωγός του Πούτιν;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Coffee Time 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
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 ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο
με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο
με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

Πάρτυ :
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3
Μικρό Καφέ 10μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 Στέκι
(Αβέρωφ 7α) 10μμ

Προβολή
βίντεο :
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
στο Μουσείο 6μμ

Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ στις σχολές
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αμφιθέατρο 3 2μμ
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε
Ομιλητές: Μπάμπης Αγρολάμπος, δημοσιογράφος ΕΘΝΟΣ-FLASH
Nασος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
Αίθουσα 5 (3ος όροφος) 6μμ
Το μπλοκ των καταλήψεων και
οι φοιτητικές εκλογές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 Κέντρο Νέων 7μμ
Το φοιτητικό κίνημα και
ο ρόλος των ΜΜΕ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 2μμ
Λατινική Αμερική:
Μια ήπειρος σε εξέγερση

ΠΕΜΠΤΗ 22/3

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΤΕΙ Αθήνας 7μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα; Ένας
άλλος κόσμος είναι εφικτός;
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα συνεχίζει
μετά τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαλαμπαλάκη

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 1μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 1μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 2μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
ΑΣΟΕΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Oμιλητής: Tάσος Aναστασιάδης
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 2μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Oμιλητής:Xρήστος Kιούπης
Μαθητές..
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΡΙΤΗ 3/4 καφέ Άλσος 12μες
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού

Kαμπάνια ενάντια στην Aναθεώρηση του Άρθρου 16
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΡΙΤΗ 27/3 Αλσος 7.30μμ
Θα παίξουν: Γιάννης Γιοκαρίνης,
Tζοπάνα Ρέϊβ, Εξω απο Δω

Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 27/3 7μμ Αίθουσα 4α (4ος όροφος)
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε

Εξορμήσεις
με την Εργατική Αλληλεγγύη

νας & Αθ.Διάκου) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 καφέ Πρεσβεία
(πλ.Μερκούρη) 7μμ
Ομιλητές:
Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγραφέας - καθηγητής
Μαρία Στύλλου, περιοδικό
«Σοσιαλισμός απο τα Κάτω»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 Πολιτιστικός
Στις σχολές..
Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
Ομιλητής: Αποστόλης ΞεκουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αίθριο 2.30μμ
κουλωτάκης
Oμιλιτής:Λέανδρος Mπόλαρης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Πρεσβεία 7μμ
28 Μάρτη: οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 dunking dunats 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Δημαρχείο 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 goody’s 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
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
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 καφέ Κιβωτός 6μμ
90 χρόνια απο τη Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Κρατική καταστολή: Απο που προέρχεται
και πώς παλεύετε
Ομιλητής: Φώτης Φραγκελάκης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Ηταν το Ανατολικό Μπλοκ σοσιαλισμός;
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Εξορμήσεις
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 8πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 27/3 Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Πρωτοβουλία για την κοινή
εκλογική κάθοδο
του μπλοκ των καταλήψεων

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αίθουσα Α4.1 4μμ
Συμμετέχουν:
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ, Αντί της Σιωπής

Εξορμήσεις στους εργατικούς
χώρους για τις 28 Μάρτη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΜΠ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
- ΙΚΑ Καλλιθέας: Τετάρτη 21/3 10πμ
- 14ο Σχολείο Κουκάκι: Παρασκευή 23/3 9πμ
- Δήμος Ταύρου: Παρασκευή 23/3 8.30πμ
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
- Νοσοκ. Αγ.Κυριακού: Παρασκευή 23/3 11πμ
NOMIKH AΘHNAΣ
- Nοσοκ. Eυαγγελισμός: Παρασκευή 23/3 11πμ
- Διοικητικοί Πανεπιστημίου Aθηνών:
Δευτέρα 26/3
- Διοικητικοί NOΠE: Δευτέρα 26/3
- OTE Mοναστηράκι:Δευτέρα 26/3 1.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
κτίριο Τοπογράφων 4μμ
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε
Oμιλητές: Μωυσής Λίτσης, δημοσιογράφος
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Financial Crimes
Πρωτ.ΓΕΝΟΒΑ, εκπρόσωπος από τον
“Aριστερο Aνεξάρτητο χώρο”

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 Αίθριο 1μμ
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε απέναντι
στο φοιτητικό κίνημα

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαίκή Kαλλινδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 11.30πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 11.30μμ

ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ
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 21/3

ΑΣOΟΕ κεντρική είσοδος 12μες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ 12μες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΥΠ 12μες

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη
εργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το

ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

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

Δεν τσιμπάμε στα παιχνίδια
κυβέρνησης και MME
T

ο κά ψι μο του φυ λα κίου στο μνη μείο του
Aγνω στου Στρατιώτη χρησιμοποίησε η κυβέρ νηση της NΔ για να δι καιολο γήσει την
άγρια καταστολή της αστυνομίας στην πανελλαδική
διαδήλωση των καταλήψεων στις 8 Mάρ τη. Δίπλα
της τα πε ρισσότε ρα MME διατύπωναν εκβιαστικά
ερωτήμα τα στους φοιτητές και ζητούσαν απαντήσεις για την "ιεροσυλία" που σημειώθηκε. Tην ίδια
ώρα βέβαια που οι πραίτορες του Πολύδωρα ξυλοκοπούσαν και άνοιγαν κεφάλια ανθρώπων!
H κυβέρνηση έφτασε να μιλά για "φασιστικές
ενέργειες". Mέσα στη Bουλή, ο κοινοβουλευτικός
εκ πρό σω πος της NΔ K.Tα σού λας, έλε γε πως
"Εχουμε κληρονομήσει περίσσια ελευθερία από
τη μεταπολίτευση και μετά, η οποία σήμερα έχει
μετατραπεί σε ασυδοσία. Η εκπαίδευση δεν έχει
σχέση με καταλήψεις, αναρχισμούς και κουκουλοφόρους". O ίδιος ο Kαραμανλής από τις Bρυξέλες συνέχιζε ότι "Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα
φασισμού, εξεγείρεται κάθε δημοκρατική συνείδηση στον τόπο".
O καθένας καταλαβαίνει ότι η κυβέρνηση Kαραμανλή βρίσκεται σε θέση αδυναμίας. Oσες κινήσεις κι αν έκανε για να απομονώσει και να κλείσει τις καταλήψεις, όλες απέτυχαν παταγωδώς.
Tώρα χρησιμοποιεί την προπαγάνδα περί κουκουλοφόρων σε μια ύστατη προσπάθεια συκοφάντησης του κινήματος.
Aυτό που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση Kαραμανλή είναι να μεταθέσει τη συζήτηση -από την
άγρια επίθεσή της στη δημόσια και δωρεάν Παιδεία- στους κουκουλοφόρους. Nα βάλει δηλαδή
τους φοιτητές να απολογούνται και να ασχολούνται με το πως αντιμετωπίζονται οι κουκουλοφόροι. Γι'αυτό και όλοι οι εκπρόσωποι των φοιτητών
και των πανεπιστημιακών που βρέθηκαν στα MME
κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα "ποιοι είναι επιτέλους οι κουκουλοφόροι και πώς μπορούν να περιοριστούν". Για να έρθουν σε δύσκολη θέση και να πειστεί ο κόσμος ότι αφού οι ίδιοι
αδυνατούν να περιφρουρήσουν τις πορείες τους,
είναι λογικό να επεμβαίνει η αστυνομία.
Σε αυτή τη πιεστική προπαγάνδα πολλές φορές δίνεται η απάντηση πως όλοι οι κουκουλοφό ροι είναι βαλτοί της Aσφάλειας, που κατεβαίνουν
από τις κλούβες των MAT και μπλέκονται με τους
διαδηλωτές. Σίγουρα αυτή η εξήγηση έχει δόση
αλήθειας. Πάντα η αστυνομία είχε τους χαφιέδες
της όχι μόνο σαν πληροφοριοδότες αλλά και σαν
προβοκάτορες. Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο οι
φορές που έχουν εντοπιστεί ασφαλίτες μέσα στις
πορείες και έχουν κυνηγηθεί από τον κόσμο.
Παρόλα αυτά, η εξήγηση αυτή δεν αρκεί. Oχι
μόνο γιατί κανείς δεν έχει αποδείξει ότι οι κου κουλοφόροι στήνονται από την αστυνομία. Aλλά
και γιατί αυτή η άποψη κλείνει τα μάτια στο ότι
πραγματικά υπάρχουν ομάδες "μπαχαλάκηδων"
που λειτουργούν με αυτό το τρόπο.

Σύγκρουση
Ενα μέ ρος τους έχει τη σύ γκρου ση με την
αστυνομία ως ύψιστη πολιτική επιλογή. Πιστεύει
δηλαδή ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να
κάνει το κίνημα για να δείξει την αντίθεσή του με
τις επιθέσεις της άρχουσας τάξης και τον καπιταλισμό είναι τα "μπάχαλα".

παλος των φοιτητών είναι η κυβέρ νη ση και η αστυ νο μία. "Mε
MAT και BIA δεν γίνεται Παιδεία"
φωνάζουν στις διαδηλώσεις τους
οι φοι τη τές και έχουν δί κιο. H
εμπει ρία δεί χνει ότι κά θε φο ρά
που η αστυ νο μία εξα φα νί ζε ται
από τους δρόμους, "δεν σπάει ούτε μπουκαλάκι". Aντίθετα κάθε φορά που υπάρχουν συγκρούσεις είναι γιατί τα MAT περικυκλώνουν
απει λη τι κά τους φοι τη τές, τους
προκαλούν ανοιχτά με βρισιές και
προσβλητικές χειρονομίες. H απά ντηση στο ερώτημα "τι λέτε και τι
κάνετε με τους κουκουλοφόρους"
είναι απλή. Tην ευθύνη την έχει η
κυβέρνηση και η αστυνομία. H κλιμάκωση του κινήματος των κατα λήψεων, η σύνδεσή του με τους
εργαζόμενους και τα συνδικάτα
είναι που μπορεί να φέρει την ήττα της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

Προοπτική

Eνα άλλο μέρος τους είναι πολιτικά πιο πίσω και
γι'αυτό οι σχέσεις του με το κίνημα είναι ελάχιστες.
Eίναι το κομμάτι της νεολαίας, για το οποίο η αντιπαράθεση με την αστυνομία είναι ένας τρόπος έκφρασης οργής. Eίναι η ίδια λογική που επικρατεί
για παράδειγμα στα γήπεδα και λέει ότι "σπάμε ό,τι
βρούμε μπροστά μας" για την ομάδα μας.
H αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όμως,
δεν είναι ούτε η παράδοση μαθημάτων περιφρούρησης για να μπορούν οι φοιτητές να κάνουν "γερές" αλυσίδες, ούτε πολύ περισσότερο η στρατιωτικοποίηση των διαδηλώσεων με καδρόνια και
ξύλα. Eίναι λάθος το κίνημα να υποκύπτει στις πιέσεις των υπουργών και των MME. Eύκολα μπορούμε να φανταστούμε τι πανηγύρι θα έκαναν τα
MME και η κυβερνητική προπαγάνδα αν είχαμε
συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες περιφρούρησης και κουκουλοφόρους.
Yπάρχουν πολύ καλύτερες και δυναμικότερες
λύσεις με τις οποίες οι φοιτητές των καταλήψεων
μπορούν να εμποδίσουν τις προβοκάτσιες της
αστυνομίας αλλά και να αποκρούσουν την προ παγάνδα της κυβέρνησης για "μειοψηφίες κου κουλοφόρων".
H πρώτη είναι η μαζικότητα. Oταν το κίνημα καταφέρνει να είναι μαζικό, συνεχίζει να έχει χιλιάδες
φοιτητές και εργάτες στους δρόμους, τίποτα δεν
μπορεί να κρύψει αυτή την εικόνα. H διαδήλωση
της 8 Mάρτη είναι το καλύτερο παράδειγμα. H
άγρια καταστολή, δεν κατάφερε να επισκιάσει τη
μεγαλειώδη πανελλαδική διαδήλωση των καταλή ψεων στο κέντρο της Aθήνας, δεν κατάφερε να
κρύψει τη τεράστια συμμετοχή. Iσα ίσα, αυτό που
διαλύθηκε ήταν η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι
το κίνημα ξεφουσκώνει και οι καταλήψεις κλείνουν.
Tο δεύτερο που χρειάζεται είναι ο ξεκάθαρος
πολιτικός προσανατολισμός. O πραγματικός αντί-

Xρειάζεται τέλος να μπαίνει το
θέμα της προοπτικής. Oταν ένα κίνημα μεγαλώνει και ριζοσπαστικοποιείται, είναι απαραίτητο να ανοίγει η συζήτηση για το μέχρι που μπορεί να φτάσει.
Oτι οι καταλήψεις, καθώς παλεύουν για την απόσυρση του νόμου πλαισίου, παλεύουν και για μια
άλλη παιδεία σε μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και αλλοτρίωση. Aνοίγοντας αυτή την προοπτική κερδίζονται ακόμα και τα πιο απολίτικα κομμάτια της νεολαίας που την οργή τους την βγάζουν
στο πετροπόλεμο με την αστυνομία και τις "μικροεπιθέσεις" σε καταστήματα και τράπεζες.
Aυτή τη μεγάλη εικόνα, πως όταν το κίνημα
φτάνει σε εξεγέρσεις και επαναστάσεις αυτές οι
πρακτικές εξαφανίζονται γιατί ο καθένας και η
καθεμία έχει καλύτερα πράγματα να ασχοληθεί,
την περιγράφει στο βιβλίο του για την Παρισινή
Kομμούνα, ο Mαρξ "Δεν εκθέτανε πια πτώματα
στα νεκροτομεία για αναγνώριση, δεν γίνονταν
πια νυχτερινές διαρήξεις και σταμάτησαν σχεδόν
ολότελα οι κλοπές. Για πρώτη φορά από τις μέρες του Φλεβάρη του 1848 οι δρόμοι του Παρισιού ήτανε πάλι πραγματικά ασφαλείς, κι αυτό
χωρίς κανενός είδους αστυνομία. 'Δεν ακούμε
πια να γίνεται λόγος -είπε ένα μέλος της Kομμούνας- για φόνους, ληστείες και επιθέσεις σε πρόσωπα. Φαίνεται πραγματικά σαν να τράβηξε μαζί
της η αστυνομία στις Bερσαλίες όλους τους συντηρητικούς φίλους της'".
Kαι συνεχίζει "Hταν το Παρίσι που εργαζόταν,
που σκεφτόταν, που μαχόταν, που μάτωνε, που
αφοσιωμένο στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας,
ξεχνούσε σχεδόν τους καννίβαλους που βρίσκονταν έξω από τις πύλες του, που αχτινοβολούσε
μέσα στον ενθουσιασμό της ιστορικής του πρωτοβουλίας". Aυτή είναι η προοπτική που ανοίγεται
μπροστά μας.

Λένα Bερδέ

Τ

ην Πέμπτη 15/3 και ενώ χιλιάδες φοιτητές
μαζεύονταν στα Προπύλαια για το μεγαλειώδες πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που
ακολούθησε, τα ΜΑΤ του Πολύδωρα έστηναν
μπλόκα στο κέντρο. Μπλόκα που στοχοπoιούσαν αγωνιζόμενους φοιτητες τους οποίους
προσήγαγαν με την παραμικρή αφορμή.
Ένας από αυτούς τους «πιθανούς κουκουλοφόρους-τρομοκράτες» ήμουν και εγώ.
Ενώ κατευθυνόμουν στην σχολή μου μία διμοιρία «πραιτόρων» με περικύκλωσε και απαίτησε να ερευνήσει την τσάντα μου. Όταν κατά
την διάρκεια της έρευνας τους βρήκαν ένα
ζευγάρι γυαλιά κολύμβησης ο επικεφαλής
απαίτησε την μεταφορά μου στην ΓΑΔΑ για
την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων μου.
Κατά την διάρκεια της μεταφοράς μου, μου
απαγορεύτηκε αυστηρά να ειδοποιήσω από το
τηλέφωνο μου τους συντρόφους μου την οικογένεια μου ή έστω κάποιον δικηγόρο.
Η παραμονή μου στην ΓΑΔΑ συνοδεύτηκε
από αναίτια βία, τόσο φυσική όσο και ψυχολογική, και προσωπικό εξευτελισμό από αστυνομικούς με πολιτικά, ενώ μάλιστα κάποιοι από αυτούς προσπάθησαν επίμονα να συνδέσουν την
παρουσία μου στον χώρο της διαδήλωσης με
την εμπορία και χρήση ναρκωτικών. Όλα αυτά
αφού με ανάγκασαν να βγάλω ΟΛΑ μου τα ρούχα και να στέκομαι σε ένα τραπέζι μέσα σε ένα
δωμάτιο που έμοιαζε σαν τα λευκά κελιά. Για
τρεις ώρες περίπου μεταφερόμουν από όροφο
σε όροφο και από γραφείο σε γραφείο όπου
κάθε φορά κάποιος άλλος ασφαλίτης με ρωτούσε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα.
Όλα αυτά ενώ ο Καραμανλής τρωγόπινε
με τον Πούτιν υπογράφοντας συμφωνίες
εκατομμυρίων, με πρόσχημα αυτό αλλά και
την «βεβήλωση» του μνημείου του Aγνώστου
Στρατιώτη την προηγούμενη εβδομάδα τα
«ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια» ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν επιχείρηση σκούπα, αυτή την φορά όχι εναντίον μεταναστών
αλλά φοιτητών που απαρτίζουν τις «μειοψηφίες» και προφανώς δεν έχουν τα «ορθά πολιτικά φρονήματα».
Η πρακτική των προληπτικών πολιτικών
συλλήψεων δεν είναι ξένη για την Δεξιά, είναι
η πρακτική που εφάρμοζε το κράτος κάθε φορά που οξυνόταν η πάλη του κινήματος. Από
τον καιρό του «εθνάρχη» Καραμανλή μέχρι
των Κωστάκη Καραμανλή (όπως φαίνεται) σε
τέτοιες περιόδους οι δεξιές κυβερνήσεις μάζευαν στα μπουντρούμια τους αριστερούς
πριν από διαδηλώσεις με στόχο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο του κινήματος.
Το ξέρουν αυτοί το ξέρουμε καλύτερα και
εμείς, το φοιτητικό κίνημα τους έχει φτάσει
στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζει να τους
πιέζει, δεν θα λυγίσουμε ούτε από την καταστολή ούτε από την τρομοκρατία. ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ
ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Μανώλης Σπαθής

Πρωτοβουλία ΓENBOBA
Οικονομικό Νομικής
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PEΘYMNO
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αντιπολεμική βδομάδα στο Ρέθυμνο. Από τις
12 Μαρτίου μέχρι και τις 17 οι ακτιβιστές
της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ οργανώσαμε εκδηλώσεις και ενημερώσεις στην πόλη και τις σχολές. Με καθημερινή παρουσία στο Πανεπιστήμιο, μικροφωνική,
προβολή βίντεο στον τοίχο, ανακοινώσεις στα μαθήματα και κρεμώντας πολλά πανό ξεκινήσαμε να οργανώνουμε
την μεγάλη εκδήλωση της Τρίτης 13/3
στο ΑΕΙ με ομιλιτή τον Jimmy Massey.
Γύρω στα 150 άτομα ακούσανε τον
πρώην πεζοναύτη του Ιράκ να μιλάει
για τις εμπειρίες του και για την οργάνωση του αντιπολεμικού κινήματος
στην Αμερική. Ανάμεσά τους, άνθρωποι από το Αφγανιστάν και άλλες αραβικές κοινότητες, μαθητές, εργαζόμε νοι και κυρίως φοιτητές αλλά και
εκπαιδευτικοί. Την Tετάρτη πέρα από
την ενημέρωση στα τραπεζάκια, ακτιβιστές της ΓΕΝΟΒΑ μαζί με τον Massey κάνανε ανακοινώσεις σε όλα τα
μαθήματα όπου χαρακτηριστικά έλεγε
“Μην αφήσετε την παιδεία σας να γίνει
σαν της Αμερικής. Οι φοιτητές είναι
καταχρεωμένοι απο σπουδαστικά δάνεια. Για να σπουδάσεις εκεί, πρέπει
πρώτα να μάθεις να σκοτώνεις”.
Την Πέμπτη, οργανώσαμε στο Νοσο κομείο του Ρεθύμνου συζήτηση και
προβολή αντιπολεμικού βίντεο. Περάσανε πάνω από 20 εργαζόμενοι που συζητάγαμε, αγόραζαν την Eργατική Aλληλεγγύη αλλά και ενίσχυαν οικονομικά
την αποστολή μας για το συλλαλητήριο. Μετά, σε εκδήλωση στο Μουσικό
Λύκειο για το αντιπολεμικό κίνημα και
το κίνημα του “16”, ένας μαθητής αποφάσισε να οργανωθεί στο ΣΕΚ.
Το απόγευμα έγινε η πανεκπαιδευτι κή διαδήλωση που μάζεψε 150 άτομα
από την κατάληψη του ΤΕΙ και φοιτητές
του ΑΕΙ. Εκεί μοιράστηκε αντιπολεμικό
υλικό και έκλεινε κόσμος για το συλλαλητήριο. Την Παρασκευή, τα μέλη της
ΓΕΝΟΒΑ μαζί με κόσμο απο Αραβικές
Kοινότητες και ανένταχτους φοιτητές
φύγαμε για το πετυχημένο συλλαλητήριο στις 17 Mάρτη! Συνεχίζουμε την
αντιπολεμική μας δράση, δένοντάς την
με το μεγαλειώδες πανεκπαιδευτικό κί νημα. “Ούτε νόμος - ούτε τρόμος - ούτε πόλεμος”. Το σύνθημα που φωνάζαμε μπορεί να εκφράσει χιλιάδες αγωνιστές και ακόμα καλύτερα, ένα γενικευ μένο ποτάμι αντίσταστης, μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εφιάλτης της ΝΔ και
του νεοφιλελευθερισμού απ` όπου κι
αν εκφράζεται.

Νίκος Σκιαδάς, ΤΕΙ Μ.Τ.Α. Ρέθυμνο

Παναττική
απεργία
στις 27
Mάρτη
Eργαζόμενοι Δήμου NIKAIAΣ

Aντιπολεμική εκδήλωση
Δεκάδες εργαζόμενοι του
Δήμου Νίκαιας συμ μετείχαν
στην αντιπολεμική εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ερ γα ζο μέ νων την Πα ρα σκευή 16 Μάρτη, με κεντρικό ομιλητή τον Τζίμι Μάσεϊ.
Η εκ δήλωση ξεκίνησε με
το χαι ρε τι σμό του Πέ τρου
Κωνσταντίνου εκ μέρους της
Συμμαχίας Σταματήστε τον
Πόλεμο ο οποίος ενημέρωσε
για τα συλ λα λη τή ρια που
διοργανώνονταν την επόμενη ημέρα σε πολλές χώρες
του κόσμου και για το χαρακτή ρα του πα νελ λα δι κού
συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, σαν το σημείο όπου θα

ενωθούν οι φοιτητές με τους
μαθητές και τους εργαζόμενους ενάντια στην κυβέρνηση Καραμανλή.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γιώρ γος Θε ο χά ρης
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Κοκκινιάς, ο οποίος
τόνισε ότι το κίνημα πρέπει
να εί ναι αντι μπε ρια λι στι κό
και όχι φι λει ρη νι κό και ότι
δεν πρέ πει να ξε χνά με τις
ευθύνες και της προηγούμενης κυβέρνησης.
Ο Δη μή τρης Τσι χλά κης
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
μίλησε για τη φρίκη του πολέμου στο Ιράκ, και περιέγραψε τα εγκλήματα και τα
βασανιστήρια που γίνονται

στο Αμπού Γκράιμπ και στο
Γκουα ντα νά μο και έκλει σε
απαγγέλλοντας μία μαντινάδα. Χαι ρε τι σμό απη ύ θυ νε
και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερ γα ζο μέ νων, Νί κος
Τράκας που καλωσόρισε τον
Τζί μι Μά σεϊ στην Κοκ κι νιά
την ιστορική πόλη που πάλεψε το φασισμό και τον πόλεμο με χιλιάδες θύματα. Κάλεσε τους εργαζόμενους να
συμμετέχουν στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο και τόνισε ότι μέσα στο αντιπολεμικό κί νη μα χρειά ζε ται να
υπάρχει ενότητα.
Οταν πήρε το λόγο ο Τζίμι Μάσεϊ η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο. Μίλησε για το τι

Δήμος N.HPAKΛEIOY
24ωρη απεργία έκανε το σωματείο
εργαζο μένων του Δήμου Ηρακλείου
την Πέμπτη 15 Μάρτη απαιτώντας να
μην δοθεί σε ιδιώτη η καθαριότητα του
Δήμου, την επαναπρόσληψη όλων των
συμβασιούχων όπως είχε υποσχεθεί
προεκλογικά ο Δήμαρχος, την πληρωμή των εργαζομένων στις δημοτικές
επιχειρήσεις και τη μεταφορά της λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης
ΔΕΚΚΟΠΙΗΑ, που κινδυνεύει να κλείσει καθώς και όλου του προσωπικού
στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Την ημέρα της απεργίας, όταν αντι -

KAΛOΓPEZA
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας για
τα 63 χρόνια από το μπλόκο της Καλογρέζας, όταν οι ναζί σαν αντίποινα για τις
πετυχημένες απεργίες στα λιγνιτωρυχεία της περιοχής, εκτέλεσαν 21 έλληνες
και έναν ιταλό αντιφασίστα. Το πρωί της Κυριακής 18/3 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπροστά στον τόπο της εκτέλεσης.
Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο πήρε μέρος στις εκδηλώσεις καταθέτο ντας στεφάνι στο μνημείο των εκτελεσθέντων (και καταχειροκροτήθηκε), ενώ
το ίδιο έκαναν και αρκετοί φορείς της πόλης όπως δημοτικές παρατάξεις, σω ματεία εργαζομένων (του Δήμου και των εκπαιδευτικών), πολιτιστικοί σύλλογοι,
προσφυγικά σωματεία (Ινεπολίτες, Σμυρνιοί, Αλαγιώτες,κλπ), αλλά τιμητικά και
ο Δήμος Καισαριανής στην οποία είχε γίνει αντίστοιχο μπλόκο και εκτελέσεις.
Επίσης προς τιμή του μπλόκου έγιναν θεατρικές παραστάσεις στο δημοτικό θέ ατρο, ομιλίες στα σχολεία και αγώνες στίβου στο δημοτικό στάδιο.

προ σω πεία των ερ γα ζο μέ νων στον
Δήμο πήγε να συναντήσει τον δήμαρχο Σ. Γεωργόπουλο, εκείνος ζήτησε
να κλειδώσουν την πόρτα των γραφείων του τρίτου ορόφου ώστε η αντιπροσωπεία να μην μπορεί να μπεί μέσα, ενώ εγκλωβίστηκε μέσα το προσωπικό ασφαλείας και όσοι δημότες
βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο
δη μαρ χείο. Νω ρί τε ρα απα γό ρευ σε
στους εργαζόμενους του ραδιοφώνου
να γίνουν συνεντεύξεις των δυο πλευρών (δη μάρ χου και σω μα τεί ου του
Δήμου) για την απεργία και απαίτησε
η δημοσιογραφική της κάλυψη να γί νει μόνο με την ανάγνωση των ανακοινώσεων και των δυο πλευρών.
Επίσης δύο δίωρες στάσεις εργασίας την Τρίτη 20 Μάρτη αποφάσισε
το σωματείο εργαζομένων στον 9.40
απαιτώντας την εξόφληση των δεδουλευ μέ νων του Φε βρουα ρί ου. «Στο
πλευ ρό των ερ γα ζο μέ νων ενά ντια
στις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης και των τοπικών της απολογητών. Οχι στις απολύσεις-σταθερή
και αξιοπρεπή δουλειά για όλους. Οχι
στις ιδιω τι κο ποιή σεις» , ανα φέ ρει η
ανα κοί νω ση συ μπα ρά στα σης της
“Συμμαχίας για την Υπερνομαρχία”
Ηρακλείου- Ν. Ιωνίας.

σημαίνουν ιδιωτικοποιήσεις
στην Αμερική και για το πώς
ο ίδιος αναγκάστηκε να κατα τα γεί στο στρα τό για να
γλιτώσει από την πείνα και
την ανεργία, καθώς και για
όσα συνάντησε στο Ιράκ και
έκλεισε καλώντας στη διαδήλωση της επόμενης ημέρας.
Η εκδήλωσε γέμισε όλους
με αισιοδοξία για τη δύναμη
του παγκόσμιου αντιπολεμικού κινήματος και έκλεισε,
προ σφέ ρο ντας συμ βο λι κά
μία αγκαλιά λουλούδια στον
Τζίμι Μάσεϊ σαν ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την επίσκεψή
του στο Δήμο Νίκαιας και τη
συμβολή του στο αντιπολε μικό κίνημα.

KOPYΔAΛΛOΣ
Εκδήλωση με τη συμμετοχή του Δήμου
Κορυδαλλού και το Σύλλογο Δασκάλων Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας οργάνωσε η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο την Τετάρτη
14 Μάρτη στο Πνευματικό Κέντρο Πλειάδες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού, δάσκαλοι,
φοιτητές και συνταξιούχοι από την περιοχή.
Την εισήγηση έκανε ο Γιάννης Σηφακά κης συντονιστής της Συμμαχίας Σταματή στε τον Πόλεμο ο οποίος τόνισε τη σημασία
του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου στις 17
Μάρτη για το μέλλον του κινήματος τόσο
στο χώρο της παιδείας όσο και στο μέτωπο
των εργατικών διεκδικήσεων. «Είναι η ευκαιρία να ενωθούν όλοι όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση,
από τους φοιτητές μέχρι τους μαθητές
τους εργαζόμενους και την πακιστανική
κοινότητα που παλεύει ενάντια στην επίθε ση στα δημοκρατικά δικαιώματα».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Μεντζελίδης, που
δήλωσε ότι ο Δήμος Κορυδαλλού είναι πάντα παρών σε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα
συνεχίσει να είναι στο πλευρό του αντιπολεμικού κινήματος. Ολη την εβδομάδα ο
Δήμος Κορυδαλλού είχε στήσει περίπτερο
της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
στην πλατεία Ελευθερίας που ενημέρωνε
για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

Με επιτυχία μπλοκάρισαν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γινόταν στις
14 Μάρτη. Η ΓΣ θα έπαιρνε αποφάσεις που θα προω θούσαν τη καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση
της ΝΔ από το Δεκέμβρη στη Βουλή.
Η στά ση ερ γα σί ας στο Διοι κη τι κό
Μέγα ρο εί χε απόλυ τη επι τυχία και
δεκάδες ερ γαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας
και βρέθηκαν στο χώρο. Αργότερα,
για να καλύψει την ταπείνωσή της, η
διοίκηση του ΟΤΕ έβγαλε ανακοίνωση στην οποία λέει ότι η Συνέλευση
Μετόχων αναβλή θη κε λόγω «έλλειψης απαρτίας».
Η διοίκηση όρισε νέα Γ.Σ Μετόχων για τις 27 Μάρτη. Σε απάντηση,
η Ε.Ε. της ΟΜΕ-ΟΤΕ αποφάσισε να
με τα θέ σει για εκεί νη τη μέ ρα την
24ωρη παναττική απεργία που είχε
προγραμματιστεί για τις 22 Μάρτη,
στα πλαί σια των δια με ρι σμα τι κών
απεργιών που είχαν ξεκινήσει από
τον Γενάρη. Η Εκτελεστική Επιτροπή απο φά σι σε την πε ρι φρού ρη ση
της απεργίας σε όλα τα μεγάλα κτί ρια της Ατ τι κής και συ γκέ ντρω ση
στις 5.30 το απόγευμα στο Διοικητικό Μέγαρο.
Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
του συνδικάτου: «Τα αιτήματα και
αυτής της απεργίας παραμένουν: Η
μη αλλαγή άρθρων του Καταστατικού ΟΤΕ που οδηγούν στην ιδιωτικοποίησή του και την εδραίωση του
ασύδοτου διευθυντικού δικαιώματος. Στη μη εφαρ μο γή του προ γράμ μα τος προ αί ρε σης με το χών
στα στελέχη του ΟΤΕ που προκαλούν τόσο τους εργαζόμενους όσο
και την κοινωνία.»

ΣΩTHPIA
Εκλο γές έγι ναν την πε ρα σμέ νη
εβδομάδα για την ανάδειξη νέου ΔΣ
στο Σύλλογο Ερ γαζομένων του νοσοκομείου Σωτηρία. Ψήφι σαν 1184
εργαζόμενοι και βρέθηκαν 27 Ακυρα/
Λευκά ψηφοδέλτια.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι τα εξής: «Αγω νι στι κή Τα ξι κή
Ενότητα» 419 ψήφους και 5 έδρες
(5 έδρες στο προηγούμενο ΔΣ), ΠΑΣΚΕ 368 ψή φους και 4 έδρες (5
έδρες ), ΔΑ ΚΕ 267 ψή φους και 3
έδρες (3 έδρες), «Ανεξάρτητη Δράση Εργαζομένων» 47 ψήφους και 1
έδρα, «Ανε ξάρ τη τος» 34 ψή φους
και «Ανεξάρτητη Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Νυστέρι» 20
ψήφους.
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Συνέδριο ΓΣEE

Aκουσαν Kαραμανλή,
δεν άκουσαν φοιτητές
Τ

ο 33ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ ολοκλή ρω σε τις ερ γα σί ες του την
Κυριακή 18 Μάρτη. Θα περίμενε
κανείς μια τέτοια κορυφαία στιγμή του
συνδικαλιστικού κινήματος να ασχοληθεί με τους αγώνες που έδωσαν οι εργαζόμενοι κι η νεολαία τα προηγούμενα τρία χρόνια και να χαράξει την πορεία των αγώνων για την επόμενη περίοδο. Αυ τοί οι αγώ νες απου σί α ζαν
πλήρως από τις εργασίες και τις αποφάσεις του συνεδρίου. Ούτε καν αντιπροσωπεία των φοιτητών δεν μπόρεσε
να απευθυνθεί στους συνέδρους λόγω
«του φορτωμένου προγράμματος». Το
πρόγραμ μα ήταν όντως φορ τω μένο,
από την προκλητική παρέλαση του Καραμανλή και των υπουργών του, του
Πα παν δρέ ου και άλλων «θε σμι κών»
προσκεκλημένων.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος σε μια παρέμβασή του την Παρασκευή δήλωσε ότι «ας καταλάβουν οι
φοιτητές, ο εργαζόμενος πληρώνει διπλά μια απεργία και η ΓΣΕΕ δεν πρόκειται να κηρύξει απεργίες που να μην
συμμετέχει κανένας». Αυτά είναι προ σχήματα. Οι εργαζόμενοι έχουν δείξει
ότι είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν
όλα στους αγώνες τους.
Ας ρωτήσει τους απεργούς τραπεζοϋπάλληλους του 2005, τους απεργούς
λιμενεργάτες ή τους δασκάλους του
2006. Κάθε τέτοια μάχη, έβγαλε σε συμπαράσταση χιλιάδες εργαζόμενους
από άλλους χώρους. Οι φοιτητικές καταλήψεις συνεχίζουν τον αγώνα τους,
και βρίσκουν στήριξη από την οργή για
την κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων των
ΜΑΤ και της λιτότητας που φουντώνει
σε όλους τους χώρους. Στις 28 Μάρτη
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο κατεβαίνουν σε απεργία, που θα ‘χει επιτυχία,
παρόλο που η οργανωτική συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ που έγινε τις ίδιες μέ-

Tο μήνυμα που πρέπει να ακούσει η ΓΣEE στάλθηκε από το Σύνταγμα
ρες με το συνέδριο της ΓΣΕΕ, σχεδόν
καθόλου δεν ασχολήθηκε με αυτή την
μάχη.
Αυτή ακριβώς τη στιγμή, που η κόντρα με την κυβέρνηση της ΝΔ σκληραίνει και δυναμώνει, οι συνδικαλιστικές ηγε σί ες επι λέ γουν να κη ρύ ξουν
«κατάπαυση πυρός». Ούτε μια στάση
εργασίας σε συμπαράσταση στο φοιτη τι κό κί νη μα από πλευ ράς ΓΣΕΕ,
όπως έκανε πέρσι τον Ιούνη, ούτε μια
απεργιακή κινητοποίηση για την εισοδηματική πολιτική και τις ιδιωτικοποιήσεις όπως έκανε τα προηγούμενα τρία
χρόνια. Η αιτία δεν είναι οι εργαζόμε νοι αλλά ο φόβος των ηγεσιών ότι και η
παραμικρότερη χαραμάδα θα οδηγήσει σε μια έκρηξη.
Η Καθημερινή της Κυριακής 18 Μάρτη δια πί στω νε ότι: «Να θυ μί σου με
απλώς, πώς μόλις μια βδομάδα πριν

τον εκρηκτικό ‘Μάη του 68’ η έγκυρη
‘Μοντ’ δια πί στω νε βα ριε στη μέ να με
πρωτοσέλιδο τίτλο της πως ‘Η Γαλλία
πλήττει . ...» Παρακάτω το άρθρο επισημαίνει ότι μια «ασήμαντος αφορμή»
μπορεί να πυροδοτήσει ένα κύκλο με
μια «άκρως επικίνδυνη τροχιά». Αυτός
ο φόβος δεν είναι καθόλου παράλογος: κάθε αγώνας που έχει ξεσπάσει
τα προηγούμενα χρόνια έμοιαζε «ελεγχόμενος», «αμυντικός» κλπ, για να φτάσει να προκαλεί νευρικό κλονισμό στην
κυβέρνηση.
Οι αριστερές παρατάξεις που αντιπροσωπεύονται στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες απέφυγαν να δώσουν αυτές
τις μάχες. Ούτε οι σωστές επισημάνσεις σε ομι λί ες ού τε οι κα ταγ γε λί ες
στα συνέδρια αρκούν για να αλλάξουν
αυτή τη διαπίστωση. Την πολιτική απαισιο δο ξία και τον ψεύ τι κο ρε α λι σμό

τους τον πληρώνουν με τη στασιμότητα η οποία φάνηκε και στις εκλογές για
την νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ. Η ΠΑΣΚΕ
κέρδισε 21 έδρες όσες και στο προηγούμενο συνέδριο, η ΔΑΚΕ 12 έδρες
από 11 (η ερ γο δο τι κή ΑΣΚΕ από τις
τράπεζες που είχε μια έδρα επέστρεψε
στην ΔΑ ΚΕ). Η ΔΑΣ, που στη ρί ζε ται
από το ΚΚΕ πήρε 9 έδρες από 10 και η
«Αυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση» του ΣΥΝ, 3
έδρες από 2 που κατείχε.
Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν συσσωρεύσει εμπειρίες και ιδέες από τις μάχες που έχουν δώσει το προηγούμενο
διάστημα. Εχουν εμπνευστεί από τις νίκες των φοιτητών και των πανεπιστημιακών. Δεν ακούστηκαν στις πολυτελείς αίθουσες του «Αστέρα» της Βουλιαγ μέ νης. Μπο ρούν να ακου στούν
στους δρόμους, με πρώτο σταθμό την
απεργία της 28 Μάρτη.

Eκλογές στην Iντρακόμ
Στις 27 Μάρ τη οι εργαζόμενοι στην Ιντρακόμ θα
εκλέξουν νέο ΔΣ του σωματείου τους, όπως και αντιπροσώπους για τα συνέδρια της ΠΟΕΜ και του ΕΚΑ.
Η Πρωτοβουλία Γένοβα Εργαζόμενων στην Ιντρακόμ
συμ μετέχει στις εκλογές και στην ανα κοίνω ση που
κυκλοφορεί τονίζει:
«Συνάδελφοι, το συμπέρασμα που βγαίνει κάνοντας τον απολογισμό της δράσης του σωματείου είναι ότι συλλογικά μπορούμε να παγώσουμε αποφά σεις της διοίκησης σε κόντρα αν χρειαστεί και με την
πλειοψηφία του Δ.Σ. του σωματείου, να αλλάξουμε
τους συσχετισμούς και να αναδείξουμε τα δικά μας
αιτήματα. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός δρόμος να μην
πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της κρίσης.
Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε από τη δική μας τη μεριά,
σαν Πρωτοβουλία Γένοβα στην Ιντρακόμ, σ’ αυτή την
κατεύθυνση να παίρνουμε πρωτοβουλίες σε όλα τα

μέτωπα που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ανταγωνιστικότητα
της εταιρείας θα απαιτήσει καινούργιες θυσίες την
επόμενη περίοδο. Σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένω ση οι καπιταλιστές προκειμένου να διατηρήσουν τη
θέση τους στην παγκόσμια οικονομία έχουν βάλει
στόχο να απαλλαγούν από τα βαρίδια του παλιού
«κράτους πρόνοιας» μαζί με τα δεσμά των παλιών
συλλογικών συμβάσεων και του συνδικαλισμού. Γι’
αυτό παντού η «ατζέντα» τους κυριαρχείται από σχέδια επι θέ σε ων στους μι σθούς,στο Ασφα λι στι κό
,στην Υγεία, στην Παιδεία,στα ωράρια,στις Συλλογι κές Συμβάσεις, στις θέσεις και στις σχέσεις εργασίας. Αλλά παντού η «ατζέντα» τους συναντάει τερά στιες αντιστάσεις. Στην Ελλάδα οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης σκοντάφτουν σ’ ένα
δυνατό κίνημα αντίστασης από τη μεριά της εργατι-

κής τάξης και της νεολαίας. Ο απεργιακός αγώνας
των δασκάλων των 6 βδομάδων για 1400 ευρώ κατώτατο μισθό σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο
και ο συνεχιζόμενος αγώνας των φοιτητών και των
πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών που έσπασε τη συ ναίνεση για το άρθρο 16 και με καταλήψεις και απεργίες υπερασπίζεται τη δημόσια παιδεία και το άσυλο
από την κυβέρνηση και τα αρπακτικά της αγοράς είναι τα ζωντανά παραδείγματα που δείχνουν την αντίσταση και την ανυπακοή των εργαζομένων και της
νεολαίας προκειμένου να μην προχωρήσει η νεοφιλελεύθερη «ατζέντα»».

*Οι υποψήφιοι της Πρω τοβουλί ας Γένοβα εί ναι:
Ακου μια νά κη Αντι γόνη, Βουλδής Χρή στος, Ζώ τος
Αλέκος, Θεοχάρης Γιάννης, Παπαδογιάννης Βαγγέλης, Παπαϊωάννου Θέμης, Συλαϊδης Βασίλης

Θέλουμε
απεργία,
όχι
“αμoιβαία
κεφάλαια”
για τα
ταμεία
Μία κάπως «ιδιόμορφη» αντίλη ψη φαί νε ται να έχει ο πρόε δρος της ΓΣΕΕ για το πώς θα
υλοποιηθεί το κεντρικό σύνθημα
του συνεδρίου της «Τα συνδικάτα η δύναμή μας». Αυτό τουλάχιστον υποδη λώ νει η προτροπήσυμ βουλή του προς τα Τα μεία,
να επεν δύ ουν τα απο θε μα τι κά
τους στην ΑΕ ΔΑΚ του ΙΚΑ. Το
πρόβλημα δηλαδή για τον κύριο
Πα να γόπου λο είναι η κακή διαχείριση-επένδυση των χρημάτων
του ΤΕ ΑΔΥ. Η λύ ση απλή: αντί
για ομόλογα και μετοχές, ας κάνουν τα τα μεία μία «σώ φρονα»
επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια.
Αρκεί μόνο μία ματιά στο site
της εν λόγω ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστι κών Οργανισμών για να καταλάβει κανείς ότι μία τέτοια τοποθέτηση είναι άκρως προβληματική:
στο ΔΣ της εκτός από τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, συμμετέχει και
εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Οσο για
τη θητεία του ΔΣ, πληροφορούμα στε ότι διαρ κεί μία επτα ε τία
(δηλαδή θέλουν τη μεταπολίτευσή τους για να αλλάξουν).
Μόνο που για εμάς τους χιλιάδες εργαζόμενους που παλεύουμε για να εί ναι οι ζω ές μας, οι
δουλειές μας και τα Ταμεία μας
πάνω από τα κέρδη και το πρόβλη μα και η λύ ση εί ναι αλ λού.
Αυτό που έχει ρημάξει τα ταμεία
είναι τα αρπακτικά της αγοράς,
που χρω στά νε δι σε κα τομ μύ ρια
στο ΙΚΑ και σ’ όλα τα τα μεία.
Αυ τό που θα τα σώ σει εί ναι οι
απερ γί ες όπως αυ τή που έχει
ήδη καλέσει για τις 28 Μάρτη η
ΑΔΕΔΥ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για το σκάνδαλο του ΤΕΑΔΥ. Και
αυτό που περιμένουμε και ζητάμε
από τη ΓΣΕΕ είναι να κηρύξει και
εκεί νη απερ γία στις 28, ώστε
όλοι μαζί να ξαναθυμηθούμε το
σύνθημα που βροντοφωνάξαμε
στις μεγάλες απεργίες του ασφαλιστικού το 2001: «Φέρτε πίσω τα
κλεμμένα». Ετσι θα σώσουμε τα
ταμεία και τις συντάξεις μας και
θα βουλιάξουμε τον Υπουργό και
όλη την κυβέρνηση της κουμπαρικής Απασχόλησης και Αλληλεγγύης.

Τιάνα Ανδρέου,

μέλος ΔΣ Εργαζομένων
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aπό την προηγούμενη απεργία
των νοσοκομειακών γιατρών

28 -29 MAPTH

AΠEPΓIA

Θέλουμε γιατρούς,
όχι τράπεζες στα νοσοκομεία
Σ

ε 48ωρη πανελλαδική απεργία
στις 28 και 29 Μάρτη προχωρά
η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών
Γιατρών. Οι νοσοκομειακοί γιατροί ξαναπιάνουν το νήμα των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς με αφορμή το ωράριο και διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στα
κονδύλια για τις εφημερίες και προσλή ψεις γιατρών στα δη μόσια νοσοκομεία.
Οπως ανακοίνωσε η ΟΕΝΓΕ αυτή
τη στιγμή υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία καθυστερήσεις στις πληρωμές
από τις δεδουλευμένες εφημερίες του
Δεκεμβρίου. «Τα κονδύλια εφημεριών
που έχουν χορηγηθεί στα νοσοκομεία
για το τρέχον έτος είναι στην πλειονότητά τους ισόποσα με εκείνα του προηγούμενου έτους και σε μερικές περιπτώσεις μειωμένα. Δεν έχει καν συνυπο λο γι στεί η πε νι χρή ει σο δη μα τι κή
πο λι τι κή του 3,5%. Τού το προ κα λεί
δεκάδες δυσλειτουργίες και σύντομα
θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα
στην εφημέρευση των νοσοκομείων
και των Kέντρων Υγείας».
Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη βουλή η εισοδηματική πολιτι κή για το 2007. Σύμ φω να με το
υπουργείο Οικονομικών οι αυξήσεις
των δημοσίων Υπαλλήλων για το 2007
θα είναι στο 3,5% και ο κατώτατος μι σθός στο Δη μό σιο θα δια μορ φω θεί
στα 651 ευ ρώ και ο ανώ τε ρος σε
1.538 ευρώ τον μήνα.
Οι αυξήσεις ψίχουλα είναι ένας από
τους λόγους που ο χώρος της υγείας
εξακολουθεί να είναι ξεσηκωμένος. Ο
δεύτερος λόγος είναι οι τραγικές ελ λείψεις προσωπικού που έχει οδηγήσει δεκάδες νοσοκομεία να προχωρή σουν σε τοπικές στάσεις εργασίας,
συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις. Το
Σωτηρία, το Δαφνί, ο Ευαγγελισμός,
το Αμαλία Φλέμινγκ, το Αγία Ολγα, το
Τζάνειο, έχουν βγει μπροστά σε κινητοποιήσεις από την αρχή της χρονιάς.

Σε όλα τα νοσοκομεία οι Σύλλογοι εργαζομένων εκπέμπουν σήμα κινδύνου
για τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού που έχουν σαν απο τέ λε σμα να
υπάρχουν μονάδες που δε λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού και
τε ρά στιος φόρ τος ερ γα σί ας αφού
σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία αντιστοιχεί μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς. Απέναντι σε αυτά τα αιτήματα το
υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι θα
«λύσει» το θέμα με προσλήψεις 6.000
εργαζομένων στο χώρο της υγείας.
Ομως και εδώ η κοροϊδία περισσεύει
αφού η συντριπτική πλειοψηφία από
αυτό το προσωπικό θα προσληφθούν
σαν συμβασιούχοι.
Μία έν δει ξη για το ποι ες εί ναι οι
επιπτώσεις των περικοπών στα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί η κατάσταση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας. Ο
υφυπουργός Υγείας Κωνσταντόπουλος πα ρα δέ χτη κε ότι το υπουρ γείο
Υγεί ας δεν μπο ρεί να κα λύ ψει το
100% του κόστους του προγράμμα τος αποασυλοποίησης, για το οποίο
έχει τελειώσει η περίοδος συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα πρότεινε σε εκπροσώπους
ερ γα ζο μέ νων που ερ γά ζο νται στο
πρόγραμμα και πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την
πε ρα σμέ νη εβδο μά δα «να ανα ζη τή σουν χορηγούς».
Επιπλέον ο Αβραμόπουλος ακονίζει
ξανά το τσεκούρι των περικοπών αφού
ετοιμάζεται να καταθέσει στη βουλή
νομοσχέδιο για τις προμήθειες των νο σοκομείων από το οποίο όπως λέει θα
εξοικονομήσει χρήματα. Eπίσης σύμ φωνα με το σχέδιο νόμου, η διαδικασία
προεξόφλησης των προμηθειών θα γί νεται από εμπορικές τράπεζες. Στην
πραγματικότητα θα περικόψει ακόμα
περισσότερο τα κονδύλια που αποδίδονται στα νοσοκομεία και ένα κομμάτι
από αυτά πήγαινε για να καλύψει τις
υπερωρίες των εργαζομένων.
Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στην

υγεία έχουν τη δύναμη να βάλουν τέρμα στην πολιτική του Αβραμόπουλου
που έχει στόχο να διαλύσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια υγεία. Οι γιατροί με τις κινητοποιήσεις τους που
ξε κί νη σαν από τα τέ λη Νο έμ βρη,
ύστερα από Γενικές συνελεύσεις που
έγι ναν στα νο σο κο μεία ανά γκα σαν
την ΕΙ ΝΑΠ να απο φα σί σει 24ωρες
απερ γί ες, συ γκε ντρώ σεις μπρο στά
στο υπουργείο Υγείας, 48ωρες απεργί ες και κλι μά κω ση με πεν θή με ρη
απεργία στις 15-19 Γενάρη και έβαλαν στο χορό των κινητοποιήσεων και
την ΟΕΝΓΕ. Τα αιτήματα αυτών των
απερ για κών κι νη το ποιή σε ων ήταν
1.600 ευ ρώ βα σι κό μι σθό, μα ζι κές
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών,
πεν θή με ρη ερ γα σία με αν θρώ πι νο
ωράριο 30 ώρες την εβδομάδα και 6
ώρες τη μέρα, συν μία ενεργός εφημερία την εβδομάδα.

Ωράριο
Η αφορ μή ήταν η εφαρ μογή της
κοι νοτικής οδη γί ας που προέβλεπε
μείωση του χρόνου εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών στις 58 ώρες και
στα δια κά των ει δι κευ μέ νων στις 48
ώρες. Ο Αβρα μόπου λος απει λού σε
ότι το νέο ωράριο θα εφαρμόζονταν
από την αρχή του 2007 σε όλα τα νοσοκομεία, χω ρίς βέ βαια να υπάρχει
καμία πρόβλεψη για αυξή σεις στους
βασικούς μισθούς των γιατρών για να
κα λύ ψουν τις αποδοχές που έχα ναν
λόγω της μείωσης των εφημεριών, αλλά ούτε και νέες προσλήψεις γιατρών.
Αν εφαρ μοζό ταν το νέο ωρά ριο το
αποτέλεσμα θα ήταν τα νοσοκομεία
να μην έχουν εφη με ρεύ ο ντες για τρούς ή πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται να κάνουν απλήρωτες εφημερίες για να μπορέσουν να βγάλουν
πέρα το ασφυκτικό πρόγραμμα.
Το αποτέλεσμα ήταν κάτω από την
πίεση των κινητοποιήσεων στο χώρο
της Υγείας, αλλά και εξ αιτίας των κι-

νητοποιήσεων στα πανεπιστήμια που
είχαν αρχίσει να στριμώχνουν την κυβέρ νη ση Κα ρα μαν λή από την αρ χή
της χρονιάς, ο Αβραμόπουλος να δώσει αναβολή μέχρι και ενός χρόνου
στην εφαρμογή του νέου ωραρίου.
Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο γιατροί και νοσηλευτές έχουν τη δύναμη
να διεκδικήσουν μαζικές προλήψεις
προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς
και στις δαπάνες για την δημόσια και
δωρεάν υγεία. Αυτή η εβδομάδα χρειάζεται να είναι εβδομάδα προετοιμα σίας της 48ωρης απεργίας, με Γενικές
Συνελεύσεις, περιοδείες και συντονισμό των γιατρών με όλο το προσωπικό στα νοσοκομεία.
Μία μαζική και πετυχημένη 24ωρη
απερ γία στις 28 Μάρ τη, την ημέ ρα
της 24ωρης της ΑΔΕΔΥ, μαζί με τους
φοιτητές και όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο θα είναι η καλύτερη
αφετηρία για την επιτυχία της 48ωρης
απεργίας των γιατρών και για την κοινή συ νέ χεια ενά ντια στη λι τό τη τα
στους μισθούς και στη διάλυση του
ΕΣΥ, ανα γκά ζο ντας ΠΟ Ε ΔΗΝ και
ΟΕΝ ΓΕ να προ κη ρύ ξουν άμε σα τα
επόμενα απεργιακά βήματα.

Kατερίνα Θωίδου

Eκλογές
στην ENIΘ
Εκλογές για την ανάδει ξη νέου ΔΣ
γίνονται την Τε τάρ τη 28 Μάρτη στην
Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Κάλπες θα στηθούν την
ίδια ημέρα σε 5 νοσοκομεία έτσι ώστε
να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των γιατρών στις εκλογικές διαδικασίες.
Ο υποψήφιος της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ-Νυστέρι Γιάννης Κού τρας ειδικευόμενος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μέλος της Πενταμελούς Επιτρο πής των για τρών συμ με τέ χει στο
ψη φο δέλ τιο «Κί νη ση για την ανα συ γκρότηση του ΕΣΥ και του νοσοκομειακού κινήματος».
«Οι εκλογές της ΕΝΙΘ γίνονται σε μία
περίοδο που οι νοσοκομειακοί γιατροί
βγαίνουν ξανά σε απεργίες μετά το τρίμηνο των κινητοποιήσεων του Νοέμβρη
Γενάρη» μας είπε ο Γιάννης Κούτρας.
«Μπορεί ο Αβραμόπουλος να αναγκάστηκε να αναστείλει την εφαρμογή του
προγράμματος εφημεριών όμως οι μάχες για προσλήψεις στα νοσοκομεία και
αυξήσεις στους μισθούς παραμένουν
ανοιχτές. Η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ δίνει
τη μάχη για ενωτική δράση των γιατρών
και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
και τη σύνδεσή τους με το φοιτητικό κίνημα κόντρα στην κυβέρνηση του πολέμου και των ιδιωτικοποιήσεων».
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(Πίσω από το Tιτανια-Pεξ)

