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ANTAΠOKPIΣH
AΠO TO POΣTOK
σελίδες 6-7

Oλοι στο Πεδίο Aρεως το Σάββατο

ΞEΣHKΩNEI
ENΘOYΣIAΣMO

η Πρωτοβουλία
για κοινή παρέμβαση
της Pιζοσπαστικής
Aριστεράς στις εκλογές
Μ
ε μα ζι κές αφι σο κολ λή σεις,
εξορμήσεις σε γειτονιές, εργατικούς χώρους και σχολές
ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα η καμπάνια για μια ενωτική παρέμβαση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς
στις βουλευτικές εκλογές. Ο πρώτος
άμεσος στόχος είναι να γίνει πλατιά
γνωστή η εναρκτήρια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 9 Ιούνη στο Πεδίο
του Αρεως.
«Την πε ρασμένη εβδομάδα μόλις
κυκλοφόρησαν οι αφίσες και τα τετρασέλιδα με τη διακήρυξη και τις πρώτες υπογραφές των οργανωμένων και ανένταχτών
αγωνιστών που στηρίζουν την πρωτοβουλία αποφασίσαμε να το ανοίξουμε όσο γί νεται πιο πλατιά», μας είπε ο Γιώργος Πα-

παγγελής στο Βύρωνα. «Κάναμε μία τεράστια αφισοκόλληση την Τετάρτη και την
Πέμπτη το πρωί οργανώσαμε μία πρώτη
εξόρμηση στο ΜΕΤΡΟ «Ευαγγελισμός» και
στην πλα τεία Δε λη ο λά νη. Πή γα με με
έμπνευ ση και αι σιο δο ξία και επι μεί να με
πολύ στην κουβέντα εξηγώντας ότι αυτή η
πρωτοβουλία θέλει να εκφράσει το κίνημα
των κα τα λή ψε ων και των απερ γιών. Η
αντα πό κρι ση ήταν πο λύ κα λή. Μέ σα σε
δύο μέρες μοιράσαμε πολλά τετρασέλιδα,
20 άτομα δήλωσαν ότι θέλουν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και άφησαν το
τηλέφωνό τους, ενώ δώσαμε 39 φύλλα της
Εργατικής Αλληλεγγύης που είχε πρωτο σέ λι δο την αφί σα της πρω το βου λί ας».
συνέχεια στις σελίδες 8-9
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NHΠIAΓΩΓEIA, ΔHMOTIKA, TEE

O αγώνας των εκπαιδευτικών
συνεχίζεται
XANIA
EKΛOΓEΣ ΣTOYΣ ΣYΛΛOΓOYΣ

Στις 31 Μάρτη πραγματοποιήθηκαν η τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου δασκάλων στα Χανιά και
οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. του συλλόγου και αντιπροσώ πων στην 76η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε..
Τόσο κατά τη συνέλευση, όσο και στις εκλογές οι συνάδελφοι δήλωσαν αποφασισμένοι για νέους αγώνες.
Στη γενική συνέλευ ση, ψη φίσα με ως πρόταση του
συλλόγου να προχωρήσει η Δ.Ο.Ε. στη 7η εβδομάδα
της απεργίας μας από τη νέα σχολική χρονιά.
Στις εκλογές οι δυνάμεις που όλη τη χρονιά στήριξαν την απεργία και τους αγώνες του κλάδου κέρδισαν τις περισσότερες ψήφους.
Για το Δ.Σ. πήραν ΠΑ.Σ.Κ. 396 (350 στις τελευταίες
εκλογές το 2005) και 3 έδρες. Ε.Α.Κ. 324 (από 343)
και 3 έδρες, Δ.Α.Κ.Ε. 258 (από 249) και 2 έδρες
Ε.Σ.Α.Κ. 105( από 127) και 2 έδρες, Αγωνιστικές Κινήσεις 25 (κατέβηκαν για πρώτη φορά). Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε. ΠΑ.Σ.Κ. 382 (από 342) και 4 αντιπροσώπους, Ε.Α.Κ. 322 (από 341) και 4 αντιπροσώπους,
Δ.Α.Κ.Ε. 252 (από 238) και 3 αντιπροσώπους, Ε.Σ.Α.Κ.
112 (από 133) και 1 αντιπρόσωπο, Αγωνιστικές Κινήσεις 32.
Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων υποστηρίζουν την αγωνιστική προοπτική του
κλάδου, πράγμα πολύτιμο για τους επόμενους μας
αγώνες.
Το σταθερό ποσοστό που διατηρεί η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εκλογικό σώμα, (κάθε χρονιά γύρω στους 300 νέους συναδέλφους έρχονται στα Χανιά) δείχνει ότι ο μαχητικός συνδικαλισμός και οι ιδέες της ριζοσπαστικής
αριστεράς έχουν σημαντική επιρροή. Η μαχητική μας
στάση και η ενωτική τακτική μας, μας έκανε πόλο έλ ξης για πολλούς συναδέλφους. Νομίζουμε όμως ότι
το ποσοστό μας θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο μετά
από τους αγώνες που προηγήθηκαν.
Η παρουσία της «Πρωτοβουλίας Γένοβα», ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ε.Α.Κ. ήταν για μια ακόμη φορά σημαντική αφού ένας από τους συντρόφους της
Ε.Α.Κ. που εκλέχθηκαν τόσο στο Δ.Σ. όσο και στη Γ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. είναι μέλος μας.
Από την άλλη η σταθερή πτώση τόσο σε ψήφους
όσο και σε ποσοστό της Ε.Σ.Α.Κ. από το 2003 δείχνει
ότι η απομονωτική τακτική της, και η απαξίωση των
αγώνων και των νικών μας, μόνο σε ήττες και απομό νωση μπορεί να οδηγήσει την αριστερά.
Το ποσοστό που η Δ.Α.Κ.Ε. παίρνει εδώ και τρία
χρόνια στο σύλλογο δεν αποτελεί τόσο ένδειξη της
επιρροής των δεξιών ιδεών, όσο δείγμα της έκτασης
του ρουσφετιού και του μηχανισμού εξυπηρέτησης
και εξαγοράς συνειδήσεων που έχει στήσει η συγκε κριμένη παράταξη από τη στιγμή που η Ν.Δ. πήρε την
κυβέρνηση. Αποτελεί καθήκον μας να κερδίσουμε αυ τούς τους συναδέλφους στην προοπτική της συλλογικής διεκδίκησης και όχι της ατομικής εξυπηρέτη σης.
Το εκλογικό αποτέλεσμα μας δίνει κουράγιο, αλλά
μας γεμίζει με ευθύνες προκειμένου να δουλέψουμε
ώστε να κάνουμε το σύλλογο πιο δυνατό πετυχαίνοντας ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στους επόμε νους αγώνες του κλάδου. Από την άλλη για να παλέ ψουμε ώστε να δυναμώσουν οι δυνάμεις του μαχητικού συνδικαλισμού και η επαναστατική αριστερά.

Πρωτοβουλία Γένοβα δασκάλων Χανίων

TEE ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Περίπου 25 εκπαιδευτικοί συγκεντρώθη καν την Κυρια κή 3/6 στα ΤΕΕ του
ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης προκειμένου να συζητήσουν για τον άμεσο κίνδυνο απόλυσης που αντιμετωπίζουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται χρόνια ως ‘έκτακτοι’ συμβασιούχοι και βρίσκονταν υπό το καθεστώς ομηρίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ με το
νέο νόμο που μετατρέπει τα ΤΕΕ σε ΕΠΑΣ όχι μόνο πετάει στο δρόμο εκατοντάδες καθηγητές πανελλαδικά μην ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους αλλά ως
Υπουργείο Παιδείας αρνείται και το αυτονόητο, δηλαδή την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας τους στον ΟΑΕΔ! Στη συζήτηση επίσης συμμετείχαν ο πρόεδρος
του ΕΚΘ Ν.Γιαννόπουλος καθώς και εκπρόσωπος της Εργατικής Αλληλεγγύης.
Η αντιμετώπιση αυτή προς τους καθηγητές είναι κομμάτι της συνολικότερης
κυβερνητικής πολιτικής στην Παιδεία που έχει σαν στόχο τη συρρίκνωση της
Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, χτυπώντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Είναι η ίδια πολιτική που έχει σαν στόχο την ιδιωτικοποίηση
των ΑΕΙ με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 και το Νόμο-Πλαίσιο, την απαξίωση
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά, την ιδιωτικοποίηση των νηπιαγωγείων. Η διάλυση των ΤΕΕ όχι μόνο αφήνει πίσω της ανέργους αλλά ταυτόχρονα σπρώχνει περισσότερα παιδιά στο δρόμο των ιδιωτικών ΙΕΚ.
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν αυτή την επίθεση. Αμέσως μετά τη συζήτηση εξόρμησαν στους δρόμους της πόλης μοιράζοντας υλικό ενημέρωσης σε περαστικούς και ήδη 900 έκτακτοι καθηγητές από
όλη την Ελλάδα έχουν υπογράψει ένα κείμενο διαμαρτυρίας δημιουργώντας
μια Πρωτοβουλία για να οργανώσουν τη δράση τους. Επόμενα βήματα το κλείσιμο των ΤΕΕ την τελευταία μέρα του σχολικού έτους και στη συνέχεια κινητοποιήσεις στους δρόμους με στόχο την διεκδίκηση προκηρύξεων νέων θέσεων
εργασίας! Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης δε θα περάσει!

Τουρνάς Νίκος

APIΣTOTEΛHΣ
Tακτική γενι κή συνέ λευ ση και
εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 76η Γενική Συνέλευση της ΔOE πραγματοποιούμε την
Πέμπτη 7 Iούνη τα μέλη του Συλλόγου Δα σκά λων "Aρι στοτέλης".
H συ νέ λευ σή μας θα ξε κι νή σει
στις 9.30πμ στο 39ο και 141ο δημοτικό σχολείο (Aχαρνών 399 και
Tσούντα), ενώ οι εκλογές θα ακολουθήσουν από τις 1.30μμ έως τις
5.30μμ στον ίδιο χώρο.
H φετινή Γ.Σ. της ΔOE γίνεται
μετά από μια χρονιά έκρηξης στην
Eκπαίδευση. Tόσο η απεργία μας
των έξι εβδομάδων όσο και οι φοιτητικές καταλήψεις έδειξαν ότι το
κίνημα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό είναι δυνατό, έχει διάρ κεια και μπορεί να νικάει. H απεργία μας συνέβαλε στην ανατροπή
της αναθεώρησης του άρθρου 16
και το σπά σι μο της συ ναί νε σης
του ΠAΣOK, ενώ προκάλεσε πανικό στην κυβέρνηση της NΔ που
πάει για πρόωρες εκλογές χωρίς
να μπορεί να πείσει κανέναν για
τις "μεταρρυθμίσεις" της.
Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την κρί-

ση της με νέες επιθέσεις στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. H νομοθετική ρύθμιση παράδοσης της
προσχολικής αγωγής στους δήμους και τους ιδιώτες, που αυξάνει την πε λα τεία των ιδιω τι κών
σχολείων, διαλύει τα δημόσια νηπια γω γεία και κα τα δι κά ζει τους
νέους νηπιαγωγούς σε ελαστικές
σχέσεις εργασίας. H υποβάθμιση
των σχολείων με την περικοπή οργα νι κών θέ σε ων -μό νο στην
A'Διεύθυνση οι οργανικές θέσεις
που θα χαθούν είναι 78- με προοπτική τη νέα χρονιά να πολλαπλασιαστούν οι μαθητές ανά τμήμα. H
κλοπή των ασφαλιστικών μας ταμείων και το τζογάρισμα των αποθε μα τι κών τους. Oλα αυ τά δεί χνουν ότι ο αγώνας μας δεν έχει
τελειώσει, αντίθετα τώρα είναι η
στιγμή για να έχει συνέχεια.
Mπο ρού με να εξα σφα λί σου με
τη συνέχεια του αγώνα μαυρίζοντας και απο μο νώ νο ντας στις
εκλογές την παράταξη της ΔAKE
που κινήθηκε ανοιχτά απεργοσπαστικά στην απεργία μας και υπονόμευσε με κάθε τρόπο τον αγώνα.
Mπορούμε να εξασφαλίσουμε τη

συνέχεια, αρνούμενοι την τακτική
της ηγεσίας ΠAΣK που αγνόησε τη
βάση των συναδέλφων κλείνοντας
την απεργία μας αλλά και αρνούμενοι το πρόγραμμα του Γιώργου
Παπανδρέου που δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημόσιας
και δωρεάν εκπαίδευση.
Mπορούμε να εξασφαλίσουμε
τη συνέχεια του αγώνα, στηρίζοντας στις εκλογές τη ριζοσπαστική αριστερά, το χώρο δηλαδή που
πρωταγωνίστησε στις μάχες της
πε ρα σμέ νης χρο νιάς. H Πρω το βουλία ΓENOBA Eκπαιδευτικών είμαστε το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς που πρωτοστατήσαμε για την επιτυχία της απεργία
μας, στη ρί ξα με τον αγώ να του
φοιτητών, συνδέσαμε τα αιτήματα
του κλάδου μας με τα αιτήματα
του αντιπολεμικού κινήματος για
να διεκδικήσουμε ότι τα κονδύλια
δε θα πηγαίνουν στην συμμετοχή
του Kαραμανλή στο πόλεμο αλλά
στις ανάγκες των σχολείων. Eνώ
τώρα προτείνουμε ότι η νέα χρονιά πρέπει να ξεκινήσει με την κήρυξη από την Γ.Σ. της ΔOE της 7η

βδομάδας απεργίας μας, που μαζί
με τόσους συναδέλφους του Συλλό γου μας δι εκ δι κή σα με τον
Oκτώβρη ενάντια στο σταμάτημα
της απεργίας.
Η πε ρίο δος ανα δει κνύ ει την
ανάγκη για μια αριστερά που δεν
απο μο νώ νε ται, δεν υπο κύ πτει
στους ρεαλισμούς, που έχει εμπιστοσύνη στην δύναμη των αγώνων του κλάδου. H στάση μας σαν
Πρωτοβουλία ΓENOBA το προη γούμενο διάστημα αποδεικνύει ότι
η φωνή μας χρειάζεται να βγει ενι σχυμένη για να βγει συνολικά ενισχυμένος ο κλάδος.

Xριστίνα Λαδά,
Πρωτοβουλία ΓENOBA Eκπαιδευτικών, Σύλλογος Δασκάλων "Aριστοτέλης"

*Στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας ΓENOBA συμμετέχουν
οι Aνθή Aθανασούλα, Mαρία
Kαλύβα, Xριστίνα Λαδά, Aγγε
λος Xαλίδας, Mάρθα Xριστακοπούλου
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Mπλακ-άουτ
στο
Mεταξά!

E.Σ.Y. - SOS
Είχα την ατυχία να έχω κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο Μεταξά τη Δευτέ ρα 4 Ιο ύ νη, την ώρα που έγι νε
μπλακ-άουτ. Σταμάτησε να λειτουργεί
οτιδήποτε ηλεκτρικό, από το φως και
τον κλιματισμό ως τα μηχανήματα του
χειρουργείου. Οι γεννήτριες είχαν βγει
κι αυτές εκτός λειτουργίας. Η εξήγηση
που δόθηκε ήταν ότι πήρε φωτιά ο κεντρικός πίνακας και ότι το καλώδιο της
γεννή τριας περ νού σε κι αυ τό μέ σα
από τον πίνακα κι έτσι κάηκε. Ο Υφυπουργός Υγείας Γιαννόπουλος που ήρθε στο νοσοκομείο έκανε προκλητικές
δηλώσεις: “Το καλώδιο ή το έφαγε το
ποντίκι ή έγι νε ένα βρα χυ κύκλω μα”.
Στους δημοσιογράφους που δεν επιτρεπόταν να μπουν μέσα για να πάρουν δη λώ σεις, έλε γε πως όλα λει τουργούν κανονικά.

Oι ακτιβιστές της Συμμαχίας
Σταματήστε τον Πόλεμο
και της Πρωτοβουλίας ΓENOBA
στο Pόστοκ στις 2 Iούνη.
Aνταπόκριση στην σελίδα 6

AΠO TO POΣTOK MEXPI TO ΛIBANO

Aντίσταση στα
εγκλήματα HΠA-Iσραήλ
ΣYΛΛAΛHTHPIO
ΣTIΣ 12 IOYΛH

Η

βία στο Λίβα νο κλιμακώ νεται επικίνδυνα. Ο
λιβανέζικος στρατός συνεχίζει να πολιορκεί
τον παλαιστινιακό καταυλισμό Ναχρ αλ-Μπάρεντ στο Βόρειο Λίβανο, ενώ έχουν ήδη ξεσπάσει συγκρούσεις σε έναν άλλο καταυλισμό 50 χιλιάδων Παλαιστίνιων, τον Αιν αλ-Χίλουε που βρίσκεται στην άλλη άκρη της χώρας, στη Σιδώνα. Τουλάχιστον 15.000
Παλαιστίνιοι έχουν ανα γκαστεί να φύγουν από το
Ναχ αλ-Μπάρεντ και να ξαναγίνουν για πολλοστή φορά πρόσφυγες καταφεύγοντας σε άλλους κοντινούς
καταυλισμούς. Τα τανκς και το πυροβολικό του λιβανέ ζι κου στρατού συ νε χίζουν να χτυ πά νε ανεξέ λεγκτα.
Οταν ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις πριν από
μερικές βδομάδες, οι περισσότεροι το παρουσίαζαν
σαν μια υπόθεση λίγων ημερών. Η αφορμή υποτίθεται ήταν μια ληστεία τράπεζας από μια ομάδα ένο-

πλων Παλαιστίνιων που κατέφυγαν στον καταυλισμό.
Η μανία με την οποία χτυπάει ο λιβανέζικος στρατός
δείχνει ότι τα πράγματα πάνε βαθύτερα. Ο στρατός
του Λιβάνου που δεν έριξε ούτε μία σφαίρα εναντίον
των ισραηλινών στρατευμάτων που εισβάλανε στη
χώρα πέρσι το καλοκαίρι, τώρα συμμετέχει στις πιο
έντονες συγκρούσεις από τη λήξη του εμφυλίου το
1990. Ηταν η Αντίσταση που οργανώθηκε γύρω από
την Χεζμπολάχ και την Αριστερά, το καλοκαίρι του
2006, που οδήγησε τους Ισραηλινούς στην ήττα. Τώρα, το Ισραήλ επιχειρεί να πάρει μια ρεβάνς από την
περσινή ήττα, βομβαρδίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας
και κάνοντας εισβολές στη Δυτική Οχθη. Η λιβανέζικη κυβέρνηση, από κοντά, προσπαθεί να πάρει κι αυτή μια μικρή ρεβάνς απέναντι στην Αντίσταση. Η κυβέρνηση του Φουάντ Σινιόρα φαίνεται ότι προσπαθεί,
χτυ πώ ντας τους κα ταυ λι σμούς να ενι σχύ σει τον

έλεγχό της στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου, έναν
έλεγχο που βρισκόταν υπό αμφισβήτηση μετά την
περσινή της κατάντια απέναντι στο Ισραήλ.
Οι Παλαιστίνιοι στους άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς έχουν προσπαθήσει να δείξουν την αλληλεγγύη τους, οργανώνοντας διαδηλώσεις κατά της
επέμβασης του λιβανέζικου στρατού. Το αντιπολεμικό κίνημα πρέπει να μπει μπροστά ενάντια σ' αυτή τη
βάρβαρη διπλή ρεβάνς του Ισραήλ και του λιβανέζικου στρατού. Στα μέσα του Ιούλη κλείνει ένας χρό νος από την κήρυξη του πολέμου ενάντια στο Λίβανο. Η λι βα νέ ζι κη αντί στα ση μας κα λεί να βγού με
στους δρόμους, για να φράξουμε το δρόμο στην ισραηλινή επιθετικότητα. Η Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο και η Ενωση Μουσουλμάνων Ελλάδας παίρνουν την πρωτοβουλία και καλούν όλους για συλλαλητήριο στην Πρεσβεία του Ισραήλ στις 12 Ιούλη

Oικονομική Eξόρμηση
Στα 54.100 ευρώ ανέβη κε ο δείκτης της καμπάνιας για
την οικονομική στήριξη της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
3.500 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την βδομάδα που πέρασε.
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες της
εφημερίδας μέσα στους χώρους δουλιάς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Πάνω από 850 ευρώ συγκε ντρώθηκαν από τις εξορμήσεις στους εργατικούς χώρους: 75 ευρώ στο Ιπποκράτειο της Αθήνας, 50 ευρώ
στο Αγία Σοφία, 40 στο Βενιζέλειο στο Ηράκλειο, 30
στον Δή μο Πε ρι στε ρίου, 25 ευ ρώ στο Ιπ πο κρά τειο
Θεσ/κης, 20 στην ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή, από 10 ευ -

ρώ στο ΙΚΑ στα Λιόσια και στο Τζάνειο στον Πειραιά κλπ.
Συνεχίζονται οι εξορμήσεις στους πανεπιστημιακούς
και τις επόμενες μέρες. Από 20 ευρώ μαζεύτηκαν επιπλέον στο Πάντειο και στο Μαθηματικό.
Ευχαριστούμε, επίσης, τους συντρόφους της περιφέρειας του Κέντρου που πρόσφεραν 230 ευρώ στην καμπάνια από το πάρτυ που οργάνωσαν το προηγούμενο
Σάββατο.
Ευχαριστούμε, τέλος, το σωματείο εργαζόμενων ΟΑΣΑ που ανανέωσε την συνδρομή του στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Στόχος
100.000 ευρώ

Η πραγματική κατάσταση ήταν τραγική. Δεν είναι μόνο ότι αναβλήθηκαν
τα χειρουργεία της Δευτέρας και της
Τρίτης. Πρόκειται για ένα τεράστιο νοσοκομείο με χιλιάδες ασθενείς, πολλοί
από τους οποίους είναι με βαριές αρρώστιες. Το γεγονός ότι το ρεύμα κόπηκε μέρα δεν επέτρεψε αμέσως να
φανεί το πρόβλημα. Ομως οι άνθρωποι
που βρίσκονταν στην εντατική έμειναν
ξαφνικά χωρίς υποστήριξη από οξυγόνο και από μηχανήματα. Τα χειρουργεία συ νε χί στη καν με πρω τό γο νες
συνθήκες. Μίλησα με έναν ειδικευόμενο αργότερα που έτρεμε περιγράφοντας ότι ένα χειρουργείο συνεχίστηκε
υπό το φως φακών. Ηταν σίγουρα θέμα τύχης ότι δεν πέθανε κανένας άνθρωπος ούτε στο χειρουργείο, ούτε
στην εντατική. Ομως κανείς δεν ξέρει
τι επιπλοκές μπορεί να παρουσιάσουν
άνθρωποι που διέκοψαν την αιμοκάθαρσή τους ή σταμάτησαν τη χημειο θεραπεία στη μέση.
Δεν ήταν όμως μό νο θέ μα τύ χης,
αλλά και φιλότιμου. Ολοι οι εργαζόμε νοι μπήκαν αμέσως στην εντατική και
τα χειρουργεία, προσπαθώντας να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν, κάνοντας μέ χρι και αέρα στους ασθενείς με βεντάλιες.
Ο Αβραμόπουλος ήρθε κι αυτός να
“δείξει το ενδιαφέρον” του στο Μεταξά. Ο ίδιος ο υπεύθυνος για την παραλίγο τραγωδία. Η αιτία όλης αυτής της
ιστορίας λέγεται ιδιωτικοποίηση. Τη
συντήρηση του κτιρίου και των ηλεκτρι κών εγκα τα στά σε ων την έχουν
αναλάβει ιδιώτες. Εχουν διώξει όλους
τους παλιούς εργαζόμενους και ο μονα δι κός πτυ χιού χος ηλε κτρο λό γος
έχει πάει για να καλύψει τις ανάγκες
στο Αττικό. Ετσι όχι μόνο έχουν τον
έλεγχο οι ιδιώτες αλλά δεν υπάρχει
κανείς για να ελέγχει τι κάνουν. Αφήνοντας τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων κυριολεκτικά στην τύχη.

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

*24 ωρη απεργία της
ΠOEΔHN στις 14 Iούνη,
βλέπε σελ.15
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EKΛOΓEΣ ΣTHN EΣHEA

Oι δημοσιογράφοι ψηφίζουν
«Eμείς κάναμε
το πρώτο βήμα.
Eσύ;»

“ENΩTIKOΣ
ΣYNΔIAΣMOΣ
FINANCIAL
CRIMES”
Γκολέμης Νάσος-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, με πολύχρονη παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ, η συμμετοχή του
στον συνδυασμό, προκάλεσε αίσθηση στον κλάδο,
αφού στο παρελθόν ήταν κοντά με τον συνδυασμό
της "Μαχόμενης δημοσιογραφίας" (ΚΚΕ και συνεργαζόμενοι). Συμμετέχει πρώτη φορά στον συνδυασμό.
Ζούντα Αντιγόνη-ΒΡΑΔΥΝΗ με παρουσία σε όλες
τις μάχες που έχουν δοθεί στον χώρο της, στο παρελθόν εργάστηκε στον "επικοινωνία 94 FM".Συμμετέχει πρώτη φορά στον συνδυασμό.
Καλοστύπη Μιρέλλα-ΝΕΤ απερχόμενη εκπρόσωπος στο μικτό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ από τη ΝΕΤ,
την "καυτή" διετία της μονιμοποίησης των συμβασιού χων. Προέρ χε ται από τον χώ ρο του ΠΑ ΣΟΚ.Συμμετέχει πρώτη φορά στον συνδυασμό.
Λί τσης Μω υ σής-ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ, "κομ μέ νος"
συμβασιούχος από την ΕΡΤ, είχε προηγηθεί άλλη
μια απόπειρα απόλυσής του το 2004 η οποία είχε
αποτραπεί με συνδικαλιστική πίεση.
Μανεσιώτης Νίκος-FM Voice, με θητεία στο μικτό
συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σαν εκπρόσωπος της Financial Box του Τράγκα. Συμμετείχε και πρωτοστατούσε
σε όλες τις σκληρές διαμάχες με την εργοδοτική
πλευρά. Συμμετέχει πρώτη φορά στον συνδυασμό.
Μαυ ρί δης Νί κανδρος-ΗΜΕΡΗΣΙΑ,στο παρελθόν
είχε σημαντικές εργασιακές διαφορές με εργασιακούς χώρους-"γαλέρες", που οδήγησαν σε δικαστικές διαμάχες. Υποψήφιος και στις εκλογές του 2005.
Μοσχονά Λήδα-συνταξιούχος, με παρουσία δεκαετιών στα συνδικαλιστικά πράγματα του χώρου, τόσο σαν εργαζόμενη, όσο και σαν συνταξιούχος.Υποψήφια και στις εκλογές του 2005.
Μπράτσος Νάσος-ERT on line, με δύο θητείες στο
μικτό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ από τον "επικοινωνία 94
FM", στον οποίο υπήρξε δυο φορές και πρόεδρος
του τοπικού εργασιακού σωματείου, με σειρά απεργιών και άλλων επιτυχών παρεμβάσεων. Eίναι μέλος
του ΣEK.
Τσιόφφι Γκουίντο-άνεργος, συμμετείχε παλαιότε ρα στο μικτό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σαν μέλος του
πειθαρχικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, ακτιβιστής τόσο στον χώρο των ΜΜΕ, όσο και ευρύτερα (μέλος
του Δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα). Συμμετέχει πρώτη φορά στον συνδυασμό.
Τσώλη Μαρία-ΤΟ ΒΗΜΑ, ρεπόρτερ του δικαστι κού ρεπορτάζ, από τα παλαιότερα μέλη του συνδυασμού και υπο ψή φια στις εκλο γές του 2005 στην
ΕΣΗΕΑ.
Χατζη γεωργίου Τάσος-ΕΡΑ, προέρχεται απο τον
χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, υπήρξε πολεμικός ανταποκριτής και ήταν υποψήφιος του συνδυα σμού από την πρώτη του εμφάνιση στις εκλογές της
ΕΣΗΕΑ το 2003.
O “ENΩTIKOΣ ΣYNΔYAΣMOΣ - FINANCIAL
CRIMES” στηρίζει στα πειθαρχικά συμβούλια
Eλ.Aνδριανού, Γιάν. Kουτσουράδη και Mιμή Tουφεξή.
Για αντιπροσώπους στο μικτό συμβούλιο της
EΣHEA τον K.Σαρρή στην “Hμερησία” και τον Ξ.Zηκίδη στην NET

Τώρα ταρακούνησε το σύστημα!
Ψήφισε εναλλακτικά
Ψή φι σε «Ενω τι κό Συνδυα σμό - Finan cial
Crimes»
Στείλε τη δική σου φωνή στο ΔΣ!
Για να μην ξαναβγεί πρόεδρος ο Σόμπολος!

«Zητήματα τιμής και αξιοπρέπειας»
Πολλοί δηλώνουν «παραξενεμένοι» με την επιλογή μου να ενταχθώ στο ψηφοδέλτιο “Ενωτικός
Συνδυασμός - Financial Crimes”. Η απάντηση είναι
απλή: Από επιλογή ή από χαρακτήρα, ουδέποτε
ανήκα στις κατηγορίες των «απυρόβλητων» λόγω
εκλεκτών συγγενειών και προστασίας, επομένως η
συμμετοχή μου στη στήριξη των δυνάμεων της βάσης του κλάδου μας είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας απέναντι στις ποικίλες εκβιαστικές συμπεριφορές παντός είδους εμπόρων της δημοσιογραφίας - φορέων της γνωστής νοοτροπίας ότι η
είδηση είναι καταναλωτικό προϊόν και ο δημοσιογράφος μπίζνεσμαν ή πλασιέ.
Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για μια Ε.Σ.Η.Ε.Α
καλύτερη και νέα σε ό,τι αφορά τους κατεστημένους συσχετισμούς μέσα στο διοικητικό της συμ βούλιο, είναι ελπιδοφόρα. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε ένα καινούργιο από πλευράς Καταστατικού και δομής, ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο, ένα
Συνδικάτο Τύπου, που να καλύπτει με ενιαίο τρόπο
όλους τους αν θρώ πους που ερ γά ζο νται στα
Μ.Μ.Ε (ηλεκτρονικά και έντυπα), ανεξαρτήτως δη -

μοσιογραφικής ειδικότητος. Άλλωστε το τοπίο έχει
οριστικά αλλάξει. Η φωνή ή η γραφίδα του συντάκτη δημοσιογράφου δεν είναι πλέον εκ των ων ουκ
άνευ στη διαχείριση της πληροφορίας, της είδησης, της εικόνας. Σήμερα ενημέρωση υπάρχει και
χωρίς εμάς τα μέλη της Ένωσης, άρα κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την υπόσταση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας, και τη σταθερότητα στην
εργασία μας. Όσοι εφησυχάζουν με την τρέχουσα
κατάσταση και στηρίζουν άκριτα τους “μεγάλους”
συνδυασμούς των προσωπικών συνδικαλιστικών
επιτυχιών, πιστεύοντας πως θα επιβιώσουν ως δημοσιογράφοι χωρίς “παράθυρο” μόνιμα ανοιχτό,
τουλάχιστον, ας υπολογίσουν πόσα τέτοια παράθυρα χωράνε σε κάθε συγκρότημα και κυρίως πόσο κοστίζει η αγορά ή η ενοικίασή τους για να
έχουν βήμα άσκησης του επαγγέλματος γράφοντας στο κομπιούτερ ή μιλώντας στο μικρόφωνο.
Καλή τύχη σε όλους.

Μιρέλλα Καλοστύπη

ρεπόρτερ ΝΕΤ

Συνάδελφοι,
Να ‘μαστε πάλι μπροστά από τις κάλπες
του Σωματείου μας. Λίγο πολύ όλοι μας,
όπου κι αν ανήκουμε πολιτικά, είμαστε προ βληματισμένοι και δυσσαρεστημένοι με την
κατάσταση που επικρατεί στην ΕΣΗΕΑ και
θυμωμένοι γιατί διευκολύνει τον εργασιακό
μεσαίωνα, στον οποίο βυθίζεται η δουλειά
μας. Πολλούς από εσάς σας ακούω καθημερινώς ολοένα και εντονότερα να αγανακτείτε με την κατάσταση αυτή.
Συνάδελφε,
Καλή η κριτική σου, αλλά καλύτερη η
δράση σου για να αλλάξει! Τώρα έχεις την
ευθύνη της απόφασης. Τώρα έχεις την ευ καιρία να ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΕΙΣ το σύστημα.
Τώρα έχεις την επιλογή: «Ενωτικός Συνδυασμός-Financial Crimes».
Μετέτρεψε την χαμηλόφωνη κριτική σου,
σε δυνατή φωνή ΜΕΣΑ στην διοίκηση του
Σωματείου! Φράξε το δρόμο στον MEGAεργοδοτικό κύριο Σόμπολο και στην παράταξη των γραφείων τύπου των τραπεζών
(πόσα παίρνουν άραγε;) και των ...μετανοήσαντων πρώην σοσιαλαναρχικών! Ξήλωσε από τον 6ο όροφο της ΕΣΗΕΑ την παράγκα Ρουσσόπουλου! Μην δώσεις συγχωροχάρτια στους Καπράνους! Πρέπει να
τιμωρηθούν!
Συνάδελφε,
Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση:
να ακυρώσουμε τους αντιπροσωπευτικούς
χυλούς!
Ας δεσμευτούν οι άλλες αριστερές παρατάξεις ότι δεν θα ξαναψηφίσουν Σόμπολο! Εμείς την αναλαμβάνουμε. Αυτός είναι
ο ΣΤΟΧΟΣ μας: 3 έδρες η Συσπείρωση + 2
η Μαχόμενη + 1 ο «Ενωτικός Συνδυασμός»
ίσον προοδευτική πλειοψηφία για την αντεπίθεση στην εργοδοτική επέλαση!
Συνάδελφοι,
Ανένταχτοι αγωνιστές της εργασίας και
της Αριστεράς σε συνεργασία με τους Financial Crimes επιδιώκουμε αυτό που ήταν
σήμερα η κύρια ευθύνη των μεγάλων αριστερών παρατάξεων. Να ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ
τους δημοσιογράφους που εργάζονται για
το μεροκάματο σε μια πλατιά ριζοσπαστική
συμμαχία κόντρα στους δημοσιοσχεσίτες
και τους διαπλεκόμενους που τα παίρνουν
από παντού. Για να πάρουμε πίσω το Σωμα τείο μας! Για να αλ λά ξου με την ζωή
μας!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!
Νίκος Μανεσιώτης
6977214610
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Kρίση
για τον
Πρόντι
η επίσκεψη
Mπους
Την επανεμφάνιση του αντιπολεμικού κινήματος προκαλεί ο ερχομός του Μπους στην Ευρώ πη με
αφορμή τη σύνοδο των G8. Ηδη η
Κοντολίζα Ράις που ήρθε για τη Σύνο δο των Υπουρ γών Εξωτε ρι κών
πέρασε από τη Μαδρίτη, όπου την
“καλωσόρισαν” με μια μεγάλη αντιπολε μι κή δια δή λω ση την Πα ρα σκευή 1 Ιούνη. Η μεγαλύτερη διαδή λω ση ανα μέ νε ται να γί νει στη
Ρώμη, το Σάββατο 9 Ιούνη, όπου ο
Μπους θα βρεθεί για να συναντη θεί με τον Πρόντι.
Ο Πρόντι πήρε μια πρόγευση για
το τι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Την Κυριακή 3 Ιούνη, βρέθηκε
στην πόλη Τρέντο της Βόρειας Ιταλίας για ένα οικονομικό συνέδριο.
Το συνέδριο ήταν περικυκλωμένο
από αντι πο λε μι κούς δια δη λω τές
που απαίτησαν από τον Πρόντι να
σταματήσει η επέκταση της αμερι κάνικης βάσης στη Βιτσέντζα, μια
επέκταση που μετατρέπει ολόκληρη την πόλη σε στρατιωτικοποιημένη περιοχή. Στις 17 Φλεβάρη η Βιτσέντζα είχε πλημμυρίσει από 150
χιλιάδες διαδηλωτές, στην πρώτη
μεγάλη σύγκρουση του αντιπολεμικού κινήματος με την κεντροαριστερή κυβέρνηση Πρόντι. Λίγο αργό τε ρα, η κυ βέρ νη ση επι κύ ρω σε
την παρουσία ιταλικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.
Μέσα στο συνέδριο του Τρέντο
είχαν μπει διαδηλωτές με πλακάτ
και φώναζαν “αίσχος”. Για να αποφύγει την ένταση, ο πρόεδρος του
συνεδρίου έδωσε το λόγο σε μια
γυ ναί κα που απευ θύν θη κε στον
Πρό ντι: “Μας φερ θή κα τε αι σχρά
και αυτό πραγματικά με ενοχλεί,
κύριε Πρόεδρε, γιατί σας ψήφισα.
Σας ψηφίσαμε στη βάση ενός μανιφέστου που μιλούσε για λιγότερη
υποτέλεια προς το στρατό και για
συμμετοχική δημοκρατία. Που είναι
αυτές οι λέξεις;” Ο Πρόντι τόλμησε
να απαντήσει μόνο σε δημοσιογρά φους μετά: “στο ζήτημα της αμερι κάνικης βάσης της Βιτσέντζα, η κυβέρνηση πήρε την απόφασή της,
στην οποία εμμένουμε”.
Ο Μπους, τη Δευτέρα το βράδυ
αντιμετώπισε αντιπολεμικούς διαδηλωτές και στην Πράγα της Τσεχίας. Το αντιπολεμικό κίνημα έβαλε
στο στόχαστρό του όχι μόνο την
κατοχή του Ιράκ και του Αφγανι στάν αλλά διαδήλωσε και ενάντια
στην εγκα τά στα ση αμε ρι κά νι κων
πυραύλων στην Τσεχία και σε άλ λες χώρες της Ανατολικής Ευρώ πης.

Tρέντο, Iταλία ,3 Iούνη

Mαδρίτη ,1 Iούνη

KAPAMANΛHΣ, HΠA KAI MAKEΔONIKO

Tι γυρεύει ο Mπους
στα Bαλκάνια;
Π

ηγαίνοντας προς τη σύνοδο των G8 στη Γερμανία, ο Μπους θα κάνει επισκέψεις σε ακόμη
πέντε χώρες. Θα βρεθεί στην Ιταλία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Αλβανία. Ενώ
στις περισσότερες χώρες το αντιπολεμικό κίνημα θα
υποδεχθεί τον Μπους με συνθήματα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ, κάποιοι στην Ελλάδα βρίσκουν ευκαιρία για να ξεθάψουν τα “εθνικά θέματα”, ιδιαίτερα λόγω της “ύποπτης” επίσκεψης Μπους στην Αλβα νία.
Το πρόσφατο παραλήρημα του Καραμανλή στην Αυστραλία, όπου ξαναθυμήθηκε το “όνομα” της Μακεδονίας έδωσε πάσα στο γνωστό συρφετό του εθνικισμού που ξεκινάει από τον Ανθιμο και τον Ψωμιάδη
και φτάνει ως τον Καρατζαφέρη να ζητάει ξανά βέτο
στην ένταξη της Δημοκρατίας της Μα κεδονί ας στο
ΝΑΤΟ.

λεί και επικίνδυνες εντάσεις. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της επικύρωσης του σχέδιου Αχτισάαρι, του σχεδίου που προωθεί ο ΟΗΕ με τη στήριξη
της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το σχέδιο αυτό ανεξαρτητοποιεί
το Κόσοβο, χωρίς να αναφέρει τη λέξη “ανεξαρτησία”, προσπαθώντας ταυτόχρονα να περισώσει κάποια δικαιώματα της σέρβικης μειονότητας. Η Σερβία
δεν έχει αποδεχθεί το σχέδιο και η Ρωσία δηλώνει
πως χωρίς τη σέρβικη έγκριση θα ασκήσει βέτο στο
Συμβούλιο Ασφαλείας. Η κατάσταση έχει προκαλέσει
πολιτική κρίση στη Σερβία, όπου στα μέσα του Μάη
σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση, ενώ είχαν προηγηθεί
τέσσερις μήνες παζαριών. Οι εθνικιστές βγήκαν πρώτοι με 29% στις εκλογές του Γενάρη αλλά πετάχθη καν εκτός κυβέρνησης, καθώς σχημάτισαν συγκυβέρνηση το δεύτερο με το τρίτο κόμμα.

Η επίσκεψη του Μπους στα Βαλκάνια έχει όμως ευρύ τε ρες στο χεύ σεις. Οι ΗΠΑ προ σπα θούν να δη μιουργήσουν πατήματα μέσα στις χώρες των Βαλκανίων που θα βρίσκονται μακριά από την επιρροή της
Ρωσίας, αλλά και από τον άμεσο έλεγχο της Ευρώ πης. Όταν ξεκινούσε ο πολεμος στο Ιράκ, ο Μπους
και ο Ράμσφελντ είχαν κάνει λόγο για την “νέα Ευρώ πη” ενάντια στην “παλιά Ευρώπη”. Νέα Ευρώπη εννοούσαν χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ που έφυγαν από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, εντάχθηκαν
στην ΕΕ ή βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης αλλά
υποστήριξαν τον πόλεμο στο Ιράκ πολύ πιο ένθερμα
από τον “γαλ λο-γερ μα νι κό άξο να”. Τα πράγ μα τα
έχουν αλλάξει στα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά η
βασική προσπάθεια των ΗΠΑ παραμένει σταθερή.
Το πιο προχωρημένο τους “φυλάκιο” στα Δυτικά
Βαλκάνια είναι το Κόσοβο, το προτεκτοράτο που στήνουν μετά τον πόλεμο του 1999 κατά της Σερβίας.
Επειδή όμως είναι το πιο προχωρημένο, τους προκα-

Eθνικισμός
Ετσι ενώ ο πρόε δρος εί ναι φι λοα με ρικά νος και
ελέγχει τα σημαντικά υπουργεία, οι υπουργοί της κυβέρνησης ανταγωνίζονται σε εθνικισμό μεταξύ τους.
Κανείς τους δεν είναι πρόθυμος να υπογράψει την
παράδοση του Κοσόβου, έχοντας να αντιμετωπίσει
την άνοδο των εθνικιστών. Επειδή οι ΗΠΑ και η ΕΕ
δεν θέλουν να χαρίσουν τη Σερβία ξανά στην αγκαλιά
της Ρωσίας, χρησιμοποιούν και την τακτική της εξαγοράς. Σύνδεσαν τη Σερβία με το ΝΑΤΟ τον περασμένο Δεκέμβρη, χαλάρωσαν την πίεση για να παραδώσει τους κα τα ζητούμενους Μλάντιτς και Κάρατζιτς
ενώ η ΕΕ υπόσχεται νέα συμφωνία σταθεροποίησης
και διασύνδεσης.
Ετσι ο Μπους θα πρέπει ταυτόχρονα να συνεχίσει
τις καλές σχέσεις με την Αλβανία, μιας και οι Αλβανοί
του Κοσόβου είναι οι υποτιθέμενοι ευνοημένοι, αλλά
να βάλει πάγο σε σκέψεις για ακόμη μεγαλύτερη ανε-

ξαρτησία του Κοσόβου που θα γινόταν αφορμή για
αποσταθεροποίηση στη Σερβία. Παράλληλα θέλει με
κάποιο τρόπο να κλείσει το ζήτημα του ονόματος της
Μακεδονίας, γιατί όσο μένει ανοιχτό θεωρείται βοήθεια στον αλβανικό εθνικισμό. Οι Αλβανοί είναι το
25% του πληθυσμού της Μακεδονίας, και οι συγκρούσεις στο Τέτοβο είναι αρκετά πρόσφατες.
Μέσα σ’ αυτό το ντόμινο παζαριών είναι που μπαίνει η ελληνική κυβέρνηση ως τοπικός “νταής”. Από τη
μεριά του Μπους, ο Καραμανλής είναι ένας σίγουρος
σύμμαχος που θα βοηθήσει όχι μόνο για να υλοποιηθούν οι συμ φω νί ες αλ λά και σαν εγ γύ η ση ότι θα
εφαρμοστούν. Η Ελλάδα είναι η ισχυρότερη χώρα
των Βαλκανίων, με το μεγαλύτερο στρατό και τη με γαλύτερη οικονομική διείσδυση στις άλλες χώρες.
Από τη μεριά του Καραμανλή αυτό θεωρείται ευκαιρία να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πιέσεις
ιδιαίτερα στις πιο αδύνατες χώρες της περιοχής, την
Μακεδονία και την Αλβανία. Ξέρει για παράδειγμα ότι
δεν μπορεί να υποχρεώσει τη Μακεδονία να αλλάξει
όνομα, αλλά στη διάρκεια των εκβιασμών οι έλληνες
καπιταλιστές μπορούν να βγουν κερδισμένοι, όπως
βγαίνουν χρόνια τώρα στην περιοχή.
Ολα αυτά βέβαια, κάθε άλλο παρά στρώνουν το
δρόμο για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Αντίθετα, σε κάθε παζάρι κάποιος βγαίνει χαμένος, προετοιμάζοντας
το έδαφος για την επόμενη κρίση που κανείς δεν ξέρει πότε θα φτάσει στον πόλεμο. Γι’ αυτό οι εργάτες
στην Ελλάδα δεν έχουν κανένα συμφέρον από τις
“αγρυπνίες” του Ανθιμου και του Ψωμιάδη. Πίσω από
τον φαινομενικό τους “αντι-αμερικανισμό” κρύβουν
την αδελφική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ελληνικό εθνικισμό και τα σχέδια του Μπους.
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H μάχη του Pόστοκ
Με μια μεγάλη διαδήλωση 80.000 στο Ρόστοκ ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην σύνοδο των G8, την σύνοδο των ηγετών των ισχυροτέρων χωρών του
πλανήτη, που γίνεται φέτος στο Χάιλιγκενταμ της Γερμανίας.
Στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων οι G8 είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα δεινά που μαστίζουν και απειλούν τον πλανήτη: τον πόλεμο, την κλιματική αλλαγή, την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του AIDS στην Αφρική, τα χρέη του “Γ’ Κόσμου”, την επέλαση
του νεοφιλελευθερισμού, τις επιθέσεις στις κατακτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Από την μεγάλη διαδήλωση της Γένοβας, τον
Ιούλη του 2001, οι G8 δεν έχουν καταφέρει ποτέ να συνεδριάσουν
“ανενόχλητοι”: οι σύνοδοί τους γίνονται πάντα σε δυσπρόσιτα και
απομονωμένα μέρη, προστατευμένα με σιδερένιους φράχτες, πολεμικά πλοία, ελικόπτερα, συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης
και δεκάδες χιλιάδες οπλισμένους αστυνομικούς.
Στο Ρόστοκ, τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας της Ανγκελα
Μέρκελ, της δεξιάς καγκελαρίου της Γερμανίας, ήταν ασφυκτικά:
60.000 αστυνομικοί “στρατοπέδευσαν” στην πόλη και απέκλεισαν
το Χάιλιγκενταμ -ένα μικρό πολυτελές θέρετρο μερικά χιλιόμετρα
βόρεια του Ρόστοκ- από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ταυτόχρονα
έστησαν, όλες τις προηγούμενες βδομάδες μια εκστρατεία τρομοκρατίας για να φοβίσουν τους διαδηλωτές και να τους αποτρέψουν
από το να έρθουνε στο Ρόστοκ. Ηταν η μεγαλύτερη “στρατιωτική”
κινητοποίηση της αστυνομίας στην Γερμανία από την εποχή της
επανένωσης (1991) -από την εποχή που διαλύθηκε η σταλινική
Ανατολική Γερμανία.
Μάταια, όμως. Το Σάββατο το πρωΐ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
από την Γερμανία, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο άρχισαν
να φτάνουν με τρένα, λεωφορεία, αυτοκίνητα και όποιον άλλο τρόπο μπορούσαν.
Η διαδήλωση ξεκίνησε με δύο προσυγκεντρώσεις -μια (μικρότερη)
στον σιδηροδρομικό σταθμό και μια (πολύ μεγάλη) στον σταθμό των
λεωφορείων. Από εκεί ο κόσμος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι -την
κεντρική εξέδρα της συγκέντρωσης. Ηταν μια τεράστια διαδήλωση,
με μπλοκ, πανό, συνθήματα και πικέτες από τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, τα δίκτυα και τις οργανώσεις που παλεύουν ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, τους οικολόγους, τις μηκυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά τα αντιπολεμικά κινήματα.

Συμμετοχές
Ηταν εκεί τα πανό της Die Linke (Η Αριστερά), του PDS και του
WASG (τα δυο αριστερά κόμματα που αποτελούν την ραχοκοκαλιά
της) του Attack (οργάνωση που παλεύει ενάντια στην διεθνή κερδοσκοπία), του Ver.Di (το αντίστοιχο της ΑΔΕΔΥ), της IG-Metal (το τεράστιο συνδικάτο Μετάλλου), των Πράσινων (Die Gruenen), της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (παρόλο που η ηγεσία
του συμμετέχει στον “Μεγάλο Συνασπισμό” της Ανγκελα Μέρκελ).
Εμείς, το μπλοκ της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο, βαδίσαμε
δίπλα-δίπλα με τα άλλα μπλοκ του αντιπολεμικού κινήματος.
Οι ειδήσεις εδώ στην Γερμανία παρουσίασαν το βράδυ του Σαββάτου την διαδήλωση σαν “κόλαση”. Και έτρεξαν να ρίξουν τις ευθύνες στους “2000 ταραξίες με τα μαύρα” που πετροβολούσαν την
αστυνομία, έσπαγαν βιτρίνες και πυρπολούσαν αυτοκίνητα με βόμβες μολότοφ. Στην πραγματικότητα, όμως, η αστυνομία έκανε ότι
μπορούσε για να προκαλέσει τα επεισόδια. Η στάση της ήταν από
την αρχή πολύ προκλητική: οργάνωσε επιθέσεις στα μπλοκ χωρίς
καμιά πραγματική πρόκληση, ψεκάζοντας τον κόσμο αδιάκριτα με
χημικά, χτυπώντας ανθρώπους που απλά βάδιζαν φωνάζοντας
συνθήματα με κλωτσιές και γκλομπς και ρίχνοντας τόνους δακρυγόνα. Μπροστά μου είδα έναν ανάπηρο πεσμένο στον δρόμο, με
το καροτσάκι δίπλα του αναποδογυρισμένο.
Η επίσημη αντισύνοδος αρχίζει την Τρίτη. Από το πρωΐ της Κυριακής, όμως, κιόλας, το Ρόστοκ ήταν γεμάτο από εκδηλώσεις, συ ζητήσεις, συγκεντρώσεις και συνελεύσεις οργανωμένες από τα
κόμματα και τις οργανώσεις της αριστεράς, τα συνδικάτα ή τις μηκυβερνητικές οργανώσεις. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε η μεγάλη αντιπολεμική συνέλευση, με ομιλητές από ολόκληρο τον κόσμο.
Το βράδυ, στην τεράστια τέντα που είχε στήσει η Die Linke έγινε
μια μεγάλη συζήτηση με ομιλητές, ανάμεσά στους άλλους, τον
Oskar Lafonten -τον πρώην πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ ματος που έγινε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της νέας αριστεράςκαι τον Walden Bello -τον διάσημο “διανοητή” και ακτιβιστή του
αντικαπιταλιστικού και αντιπολεμικού κινήματος από τις Φιλιππίνες.
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται όλη την εβδομάδα με αποκλεισμούς
των δρόμων και του αεροδρομίου την ημέρα που φθάνουν οι “πλα νητάρχες”, πορεία προς το Χάιλιγκενταμ για την συμβολική περικύ κλωση των G8, χάπενινγκ, συναυλίες και δεκάδες συγκεντρώσεις.
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Aντιπολεμική συνέλευση
Η

αντι πολεμι κή συνέλευση της Kυριακής δεν ήταν η μοναδική αντιπολεμική δραστηριό τητα στο Pόστοκ. Ηταν όμως αυτή η πολιτική εκδήλωση που άνοιξε με τον καλυτερο τρόπο την
συ ζή τηση και έδει ξε πό σο πο λύ έχουν
προ χωρήσει τα πράγματα, πως οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις κυβερνή σεις
της EE αλλά και το κίνημα. Aυτή η σημαντική εμπει ρία κατα γρά φτη κε και μπήκε
μια νέα ατζέντα από κι νη το ποιή σεις. Η
Συμ μα χία Σταματήστε τον Πόλε μο ήταν
εκεί.
Mία το μεσημέρι της Kυριακής στο κέντρο του Pόστοκ και παρά την ενοχλητική
παρουσία της αστυνομίας και τις κινδυνολογίες των MME, περισσότεροι από 200
άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στον πεζόδρομο της πλατείας πανεπιστημίου. Στα
γύρω κτίρια έχουν αναρτηθεί πανό από
τοπικές αντιπολεμικές επιτροπές, από το
Stop the War Coallition, από τα Cobas της
Iτα λίας. Ενα φορ τη γό με μι κρο φω νι κή
απο τε λεί την εξέ δρα όπου η Chri sti ne
Bucholz παρουσιάζει τους ομιλητές.
Οι 3 πρώτοι προέρχονται από το Γερ μανικό κίνημα. Eίναι ο Tobias Pflugel, ευρωβουλευτής τoυ Aριστερού Kόμματος, η
Cornelia Manowietz από το αντιπολεμικό
φόρουμ του Pόστoκ και ο Peter Strutinski
“παλαίμαχος” του ειρηνιστικού κινήματος
της εποχής του Bιετνάμ. Και οι 3 καταδίκασαν το ρόλο της αστυνομίας και των
media στα χθεσινά επεισόδια. Και οι 3 κατηγόρησαν τους G8, τις ευθύνες τους για
τους πο λέ μους και τα νέα απο τρό παια
σχέδια που ετοιμάζουν. Κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τις αντιπολεμικές εκδηλώ σεις των επό με νω ν η με ρών και τα
μπλόκα που θα οργανωθούν έξω από την
αεροπορική βάση του Rostocklage, λίγα
χιλιόμετρα από το Pόστοκ.
Σήμερα στην Γερμανία δεσπόζει το ζήτη μα του Aφγα νι στάν. Ο κυ βερ νη τι κός
Συ να σπι σμός πρό σφα τα ενέ κρι νε την
απο στο λή αε ρο πο ρι κής δύ να μης στο
πλευρό των HΠA στο Aφγανιστάν. Ταυτόχρονα, διευκολύνει σταθερά τις επιχειρήσεις των Aμερικα νών, μέσω της βάσης
του Rostocklage. Αίσθηση προκάλεσε ο
Peter Strutinski, όταν σχολίασε το γεγονός ότι την απόφαση για την αποστολή
γερμανικής δύναμης στο Aφγανιστάν κα-

ταψήφισαν 60 βουλευτές του SPD. «Αυτό
είναι καθαρή επιτυχία του αντιπολεμικού
κινήματος» τόνισε. Υπάρχει μια μεγάλη
αντίφαση ανάμεσα στην κυβέρνηση και
στο 70% της κοινής γνώμης που καταδικάζει τη Γερμανική ανάμειξη στον πόλεμο. Το γερ μα νι κό αντι πο λε μι κό κί νη μα
ετοιμάζει για τις 15 Σεπτέμβρη εθνική κινητιποίηση στο Bερολίνο, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις επιχειρήσεις
της κυβέρνησης. «Aν το προσπαθήσουμε,
θα είναι πολιτικός σεισμός» έκλεισε μέσα
σε δυνατά χειροκροτήματα.
Ιδιαιτερη σημασία είχαν οι τοποθετήσεις των 2 επόμενων ομιλητών από το διεθνές κί νη μα. Ο Chris Ni neham από το
βρετανικό Stop the War Coallition είπε χαρακτηριστικά: «Eχουμε καλά νέα από την
Bρετανία: σε 24 μέρες ο Mπλερ παραιτείται. Πρόωρα, ντροπιασμένος, ηττημένος
γιατί χιλιάδες άνθρωποι καταδίκασαν το
ρό λο που έπαι ξε στους πο λέ μους του
Iράκ και του Aφγανιστάν. Το αντιπολεμικό
κίνημα έχει σημειώσει επιτυχίες. Aθνάρ
και Mπερλουσκόνι έφυγαν, ο Mπλερ είναι
καθοδόν και ο Mπους είναι απομονωμένος όσο ποτέ ακόμη και στην ίδια του την
χώρα». Ο Chris N. έκλεισε καλώντας τον
κόσμο στην επόμενη Peace Conference,
που οργανώνει το S.T.W την 1 Δεκέμβρη
στο Λονδίνο.

Eγκληματίες
Στον ίδιο τό νο συ νέχισε ο Pi e ro Ber nocchi από τα Cobas και το ιταλικό αντιπολεμικό κίνημα: «Mπορεί ο Mπους να είναι ο
Nο1 τρομοκράτης αλλά οι ευρωπαϊκές κυ βερ νή σεις Mέρκελ, Mπλερ, Πρό ντι εί ναι
συνένοχοι. Στις 9 Iούνη ο Mπους έρχεται
στην Pώμη, προσκαλεσμένος του Πρόντι,
για να συσφίξουν τις σχέσεις τους.
Oμως ο Πρόντι εκλέχτηκε με τις ψήφους
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος και τώ ρα
συμμαχεί με τους ιμπεριαλιστές για στρατιωτικοποίηση κάτω από τις σημαίες αυτών
που διεξάγουν τον πόλεμο. Στις 9 του μήνα
θα υποδεχτούμε τον Mπους σαν εγκληματία και τρομοκράτη, το κάνουμε για τους
φυλακισμένους του Γκουαντανάμο, για την
Φα λού τζα, για τους κρα τού με νους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των ιμπεριαλιστών».

Στην συνέχεια μίλησε η Claudia Hayadt
από το αντιπολεμικό κέντρο IME, ο Gerard Ali από το κίνημα ειρήνης της Γαλλί ας, ο οποίος ανακοίνωσε την 21 Σεπτέμβρη σαν μέρα κινητοποίησης του Γαλλικού κινήματος. Ο Mirek Prokes έφερε σημαντικά νέα από την δημοκρατία της Tσε χίας. Την Δευτέρα 4/6 το βράδυ ο Mπους
θα βρί σκε ται στην Πρά γα, κα λε σμέ νος
της Tσέχικης κυβέρνησης που του έχει
παραχωρήσει κάθε είδους διευκολύνσεις
λέγοντας ψέματα στην κοινή γνώμη για
δήθεν αμυντικά προγράμματα. Οταν διαλύθηκε το Σύμφωνο της Bαρσοβίας, ο κόσμος της Tσεχίας δεν ήθελε καμιά ανάμειξη με στρατιωτικούς συνασπισμούς.
Τώ ρα αι σθά νε ται εξα πα τη μέ νος. Ο
Tζ.Mπους είναι ανεπιθύμητος.
Επόμενος ομιλητής ο Gobi Yossi από
την οργάνωση Anarchist against the Wall
του Iσραήλ. «Tι είδους ειρήνη θέλουν οι
ισχυροί; Θέλουν μια ειρήνη που θα στηρίζεται στην καταπίεση ,το απαρτχάϊντ και
χιλιόμετρα από τείχη σε καπιταλιστικές
αγορές που θα εκμεταλεύονται Παλαιστί νιους, Aραβες και φτωχούς Iσραηλινούς.
Δεν θέλουμε την ειρήνη σας. Θέλουμε δικαιο σύ νη για όλους τους πρό σφυ γες,
τους Παλαιστίνιους αγρότες που κλέψατε
και για τους Iραηλινούς που εκμεταλλεύεστε. Γι’αυτό στις 9 Iούνη 40 χρόνια από
τον πόλεμο του 1967 θα διαδηλώσουμε
στο Iσραήλ και παντού».
Τε λευ ταί ος ομι λη τής, ο Wol fgang
Gehreke, βουλευτής του Aριστερού Kόμματος. Kλείνοντας ανέβασε στην εξέδρα
2 μουσικούς που τραγούδησαν μαζί με
τον κόσμο από κάτω μια δική τους διασκευή του Give Peace a Chance του John
Lenon.
Στην συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από
τον κόσμο. Μιλήσαμε και εκ μέρους της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο. Ενημερώσαμε για την αθώωση του Tζαβέντ
Aσλάμ ευχαριστώντας τα αντιπολεμικά δί κτυα που μας βοήθησαν να οργανώσουμε
την Διεθνή συμπαράσταση, αναφέραμε τα
νέα της κυβέρνησης Kαραμανλή που και
αυτή σαν τον Πρόντι και την Mέρκελ χώνεται στην πολεμοκαπηλεία και κλείσαμε
με την δική μας ατζέντα, που προβλέπει
κινητοποίηση στις 12 Iούλη, ένα χρόνο μετά την νίκη της Λιβανέζικης Aντίστασης.
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ε κατάσταση ρευστότητας είναι
η αμερι κα νι κή στρατη γι κή στο
Ιράκ. Οι στρατη γοί του Μπους
λένε ότι η “αύξηση” των αμερικανικών
δυ νά με ων θα συ νε χι στεί μέ χρι την
άνοιξη του 2008. Ο στρατηγός Ρέιμοντ
Οντέρο, ο διοικητής των χερσαίων δυνά μεων των ΗΠΑ στο Ιράκ, παρα δέχτη κε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη ότι οι
αξιωμα τικοί του προσπα θούν να έρθουν σε τοπικές συμφωνίες ανακωχής
με ορισμένες αντάρτικες ομάδες. 127
αμε ρι κα νοί στρα τιώ τες σκοτώ θη καν
τον Μάη. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθ μό αμε ρι κα νι κών απω λειών
από την επί θεση στην Φα λούτζα στο
τέλος του 2004. Αλλοι 14 σκοτώθηκαν
στις τρεις πρώτες μέρες του Ιούνη.
Αυ τή η αύ ξη ση στον αριθ μό των
απωλειών είναι αποτέλεσμα, κατά ένα
μέρος, της νέας ταχτικής που προβλέ πει την δια σπο ρά των αμε ρι κα νι κών
δυνάμεων σε σχετικά μικρούς θύλακες
-περίπου 60 στην ευρύτερη περιοχή
της Βαγδάτης- που είναι πιο ευάλωτοι
στις επιθέσεις.
Στην αρχή τα επίπεδα της σεχταριστικής βίας έπεσαν. Αλλά ένα μέρος
τους μεταφέρθηκε απλά αλλού. Στην
Μοσούλη, για παράδειγμα, μια πόλη
στο βόρειο Ιράκ, Αραβες Σουνίτες εκδίωξαν περίπου 70.000 Κούρδους από
τα σπίτια τους. Τώρα οι σεχταριστικές
δο λο φο νί ες αυ ξά νο νται ξα νά στην
πρωτεύουσα. Τις τρεις πρώτες βδομάδες του Μάη 321 σώματα δολοφονημένων θυμάτων έφτασαν στα νεκροταφεία της Βαγδάτης. Ο ίδιος αριθμός
θυμάτων είχε καταγραφεί ολόκληρο
τον Γενάρη, τον τελευταίο μήνα πριν

Στην σκιά της
ήττας στο Iράκ
Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος
αρχίσει η “αύξηση” στις 14 Φλεβάρη.
Η εφημερίδα Washington Post υπολογίζει ότι τουλάχιστον 1098 άνθρωποι
έχουν δο λο φο νη θεί σε 20 επι θέ σεις
αυτοκτονίας ή παγιδευμένων αυτοκι νήτων που σκότωσαν τουλάχιστον 20
άτομα η κάθε μία στις 14 βδομάδες
που έχουν περάσει από τις 14 Φλεβάρη. 821 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί, σε
11 επιθέσεις, στις 14 προηγούμενες
βδομάδες.
Εν ολίγοις, τα σχέδια του Πενταγώνου, δεν δουλεύουν. Και πουθενά δεν
είναι αυτό πιο φανερό από ότι στην
ίδια την Ουάσιγκτον.
Στο Κο γκρέ σο οι Δη μο κρα τι κοί,
αντι μέ τω ποι με το βέ το του Μπους,
υποχώρησαν και ενέκριναν την συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου,
χωρίς να υπάρχει νομικά κατοχυρωμένη δέσμευση για αποχώρηση μέχρι μια
συ γκε κρι μέ νη ημε ρο μη νία. Η πί ε ση,
όμως, από τους ίδιους τους Ρε που μπλικάνους έχει γίνει αφόρητη.
Πριν από μερικές βδομάδες 11 Ρε -

πουμπλικάνοι γερουσιαστές επισκέφθηκαν τον Μπους στον Λευκό Οίκο για να
τον προειδοποιήσουν ότι η υπομονή τόσο των ίδιων, όσο και των περιφερειών
τους, απέναντι στην “αύξηση” έχει εξαντλη θεί. Ο Ραμ Εμά νου ελ, ένας από
τους ηγέτες των Δημοκρατικών στην
Βουλή, τόνισε την ολοένα και μεγαλύτερη ένταση που υπάρχει ανάμεσα στον
Μπους και το κόμμα του, εν όψει των
εκλογών του Νοεμβρίου του 2008:

Σφραγίδα
“Ο Τζορτζ Μπους είναι αποφασισμένος να αφήσει, στις 20 Γε νά ρη του
2009, που θα βγεί από την πόρτα του
Λευκού Οίκου, πίσω του ένα κουτί με
την σφραγίδα “Ιράκ” για τον επόμενο
πρό ε δρο. Οι Ρε που μπλι κά νοι εί ναι
αποφασισμένοι να μην πάνε στις επόμενες εκλογές με το Ιράκ δεμένο στην
πλάτη τους”.
Ο στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους, ο
διοικητής των δυνάμεων των ΗΠΑ στο
Ιράκ, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη θα

έχει αποσαφηνιστεί αν πετυχαίνει ή όχι
η “αύξηση”. Ο ίδιος και οι σύμβουλοί
του επεξεργάζονται ένα τεράστιο σχέδιο για να την κάνουν να δουλέψει. Η
εφημερίδα New York Times, όμως, δη μο σί ευ σε δυο ιστο ρί ες που μάλ λον
δείχνουν ότι το έδαφος φεύγει, πολιτικά, κάτω από τα πόδια τους.
Σύμ φω να με την πρώ τη ιστο ρία
ανώτατα στελέχη στην κυβέρνηση του
Μπους συζητούν το ενδεχόμενο περικοπής στο μισό των αμερικανικών δυνάμεων μάχης στο Ιράκ την επόμενη
χρονιά. Συνολικά ο αριθμός των στρατιωτών θα πέσει, σύμφωνα με αυτά τα
σχέδια, από τις 146.000 στις 100.000,
για τί πολ λοί Αμε ρι κα νοί στρα τιώ τες
απασχολούνται στην εκπαίδευση ή την
παροχή συμβουλών προς τις δυνάμεις
του ιρακινού καθεστώτος.
Αυ τή η πο λι τι κή θα σκο τώ σει την
“αύξηση”, αλλά δεν πρόκειται να σηματοδοτήσει μια αποχώρηση των ΗΠΑ
από το Ιράκ. Και αυτό επιβεβαιώνεται
από μια άλλη ιστορία, που δημοσιεύ -

Στα πρόθυρα ενός
νέου “ψυχρού πολέμου”
Π

ριν από δυο χρόνια ο Τόνι Μπλερ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εγκαινίασε, εν
όψει της συ νόδου των G8 στον Γκλε νι γκλες της Σκωτίας, μια νέα ταχτική για την αντιμετώπιση των μαζικών κινητοποιήσεων: την παραπλάνηση του κόσμου με ψέματα και την “απαγωγή” της ορ γάνω σης των κι νη τοποιή σεων μέ σα
από ένα δίκτυο συντηρητικών μη-κυβερ νη τικών
οργανώσεων, φιλικών προς την κυβέρνηση καλλιτεχνών και πουλημένων ΜΜΕ. Η ατζέντα της συνόδου κορυ φής των G8 στο Γκλένι γκλες ήταν,
σύμ φω να με την επί ση μη προ πα γάν δα του
Μπλερ, η καταπολέμηση της φτώχειας στον “Γ’
Κόσμο”. Τα “σοβα ρά” ΜΜΕ περιέ γρα φαν τότε
όλο καμάρι το σχέδιο του Μπλερ αναλύοντας τα
ποσά που υποτίθεται ότι θα χαρίζονταν στις φτωχές χώρες και το χρονοδιάγραμμα των “δωρεών”. Ο κόσμος, βέβαια, δεν το έχαψε: τα αντιπολεμικά συνθήματα και οι πικέτες που απαιτούσαν
από τον Μπους και τον Μπλέρ να φύγουν από το
Ιράκ έκαναν θραύση στο Γκλένιγκλες -όσο και αν
υμνούσε με τα τραγουδάκια του τους “πλανητάρχες” ο Μπόνο.
Φέτος η Μέρκελ ανακάλυψε έναν νέο “ιερό”
σκοπό: την καταπολέμηση της κλιματικής αλλα γής. Αυτή τη φορά, όμως, τα ψέματα είναι ακόμα
πιο δύσκολο να περάσουν. Για δύο λόγους.

Πρώτα’ απ’ όλα γιατί τα ψέματα του Γκλενιγκλες έχουν αρχίσει ήδη να αποκαλύπτονται. Οι
ίδιες οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις που στήριξαν τότε τον Μπλερ διαμαρτύρονται τώρα γιατί,
δυο χρόνια μετά, σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει για
την παραγραφή των χρεών των φτωχών χωρών.
Μόλις έφυγαν από το Γκλένιγκλες οι πλανητάρχες πέταξαν απλά και τα ποσά και τα χρονοδιαγράμματα στα σκουπίδια...
Ο δεύτερος λόγος, είναι οι ίδιοι οι καυγάδες
ανάμεσα στους G8 που βγαίνουν αυτές τις μέρες
καθημερινά στο φως τις δημοσιότητας. Τις προη γούμενες βδομάδες ήταν ο καυγάς ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την Μέρκελ για το προσχέδιο του κειμένου για την κλιματική αλλαγή -ένας καυγάς που
ήρθε στην δημοσιότητα μέσα από μια σειρά από
άγριες επιστολές που “διέρρευσαν” στον τύπο.
Το μεγαλύτερο “αγκάθι” όμως στις συνομιλίες
του Χάιλιγκενταμ θα είναι δίχως αμφιβολία ή νέα
πυ ρη νι κή έντα ση που έχει ξε σπά σει ανά με σα
στην Ρωσία από την μια και τις ΗΠΑ και την ΕΕ
από την άλλη.
Οι ΗΠΑ θέλουν να εγκαταστήσουν μια σειρά
νέων πυρηνικών πυραύλων στην Πολωνία και την
Τσεχία -δυο χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με
την Ρωσία. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι αυτοί χρειάζονται για την αναχαίτιση της

..ιρανικής απειλής. Οι πύραυλοι, όμως, δεν κοιτάνε προς την Τεχεράνη, αλλά προς την Μόσχα. Ο
Πούτιν, όπως ήταν αναμενόμενο, απάντησε σε
αυτή την νέα ψυχροπολεμική κλιμάκωση -όχι μόνο με λόγια αλλά και σε “είδος”: μπλόκαρε με
εμπάργκο τις εξαγωγές κρέατος της Πολωνίας
προς την Ρωσία, διέλυσε την σύνοδο κορυφής
Ρωσίας-ΕΕ στην Σαμάρα, απείλησε με ενεργιακό
αποκλεισμό τις χώρες που συμμαχούν με την Πολωνία και την Τσεχία και ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης αντιβαλιστικών πυραύλων -όπλων
που έχουν απαγορευτεί από τις διεθνείς συνθήκες την δεκαετία του 1990. Βέβαια η Ρωσία δεν
είναι η πρώτη χώρα που καταπατάει την συνθήκη
αυτή. Εχει προηγηθεί ήδη, πριν μερικά χρόνια, η
Αμερική του Μπους...

Παζάρι
Οι καυ γά δες αυ τοί δεί χνουν ανά γλυ φα το
πραγματικό πρόσωπο των G8. Δεν πρόκειται για
μια σύνοδο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας αλλά για
ένα μά ζε μα των πιο ισχυ ρών, πολε μοκά πη λων
ιμπεριαλιστών ηγετών της γης που συναντιούνται
για να στήσουν συμ μαχίες, να ανταλλάξουν εκ βιασμούς και να επανακαθορίσουν μεταξύ τους
σχέσεις, όρια και σφαίρες επιρροής. Πίσω από τα

θηκε στο φύλο της περασμένης Κυριακής των New York Times που έγραφε
ότι ο Μπους και άλλοι υψηλά ιστάμενοι
στην κυβέρνησή του έχουν αρχίσει να
μιλάνε για το “Κορεάτικο Μοντέλο”. Οι
ΗΠΑ διατηρούν στρατό συνεχώς στην
Νότια Κορέα από το 1953, που υπογρά φτη κε η ανα κω χή που τέ λει ω σε
τον πόλεμο με την Κορέα και την Κίνα,
μέχρι σήμερα.
Το νέο σχέδιο “καλεί στην διατήρηση τριών ή τεσσάρων μεγάλων βάσεων
στην χώρα, όλες πολύ μακριά από τις
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές
όπου οι απώλειες έχουν τιναχτεί στα
ύψη. Θα συμπεριλαμβάνουν την βάση
του Αλ Ασαντ στην επαρχία Ανμπάρ,
την αε ρο πο ρι κή βά ση Μπα λάντ που
βρίσκεται περίπου 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) βόρεια της Βαγδάτης και την αεροπορική βάση Ταλίλ στον νότο.”
Στην πραγματικότητα πρόκειται για
μια παραλλαγή της στρατηγικής που
είχε ακολουθήσει η Αμερική το 2004-5,
όταν απέσυρε τις δυνάμεις της από τις
πό λεις και στη ρι ζό ταν στον ιρα κι νό
στρατό και τα σεχταριστικά τάγματα
θανάτου για την διατήρηση της τάξης
στις πόλεις. Η “αύξηση” ήταν η τελευταία αντίδραση στην παταγώδη, αιματη ρή απο τυ χία αυ τής της προ σέγ γι σης.
Και τώρα αποτυγχάνει και αυτή. Η
κυ βέρ νη ση του Μπους κι νεί ται σε
όλο και πιο στε νά μο νο πά τια στο
Ιράκ, προσπαθώντας να αναβάλει την
στιγμή της ήττας, που τώρα ολόκληρο το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο μοιάζει να αποδέχεται σαν αναπόφευκτη.

χαμόγελα, τα κοινά ανακοινωθέντα και τις χειραψίες οι σύνοδοι των G8 ήταν πάντοτε ένα άγριο
παζάρι -η πηγή και όχι η λύση στα δεινά της ανθρωπότητας.
Σήμερα το παζάρι αυτό θυμίζει όλο και περισσότερο ρινγκ πυγμαχίας, με τις γροθιές να ανταλλάσσονται ολοένα και πιο ανοιχτά και δημόσια
ανάμεσα στους “συνομιλητές”. Και αυτό δεν είναι
καθόλου παράξενο: το 2001 ο Μπους εγκανίασε
τον “πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας” -δη λα δή
έναν πόλεμο για την εμπέδωση της παγκόσμιας
κυριαρχίας της “μοναδικής υπερδύναμης”. Ο πόλεμος, όμως, γύρισε μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους τους στα σοκάκια της Βαγδάτης, στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, στις
νότιες επαρχίες του Αφγανιστάν. Η επίδειξη δύναμης μετατράπηκε σε επίδειξη αδυναμίας. Και ο
σεβασμός απέναντι στην “υπερδύναμη” σε ανταρ σία, ανοιχτούς καυγάδες, ψυχροπολεμικές εντάσεις και νέες πυρηνικές απειλές για τον πλανήτη.
Ο Μπους, ο Μπλέρ, η Μπέρκελ, ο Σαρκοζί, ο
Πούτιν και οι άλλοι “μεγάλοι” που συναντιώνται
στο Χαίλιγκενταμ δεν δίνουν δεκάρα ούτε για την
φτώχεια, ούτε για την κλιματική αλλαγή, ούτε για
το AIDS. Τα δεινά των απλών ανθρώπων τους είναι παντελώς αδιάφορα. Είναι μια συμμορία αδίστακτων ληστών και δολοφόνων. Για αυτό θα συ νεχίσουν να μας βρίσκουν μπροστά τους, όπου
και αν πάνε για να συνεδριάσουν.
Μόνο ένας αφελής θα εναπόθετε τις ελπίδες
της ανθρωπότητας σε μια συμμορία αδίστακτων
ληστών σαν τον Μπους, τον Μπλέρ, την Μέρκελ ή
τον Πούτιν. Και όπως έχουμε δείξει, χρόνια τώρα
με τις μαζικές μας κινητοποιήσεις -από την Γένοβα
μέχρι το Ρόστοκ- δεν είμαστε καθόλου αφελείς.

Σωτήρης Kοντογιάννης

OΛOI TO ΘEATPO AΛIKH, ΠEΔIO APEΩΣ, ΣABBATO 9 IOYNH 5μμ

Nα μιλήσει η Aριστερά του μέλλοντός μας
συνέχεια από την πρώτη σελίδα
«Με το τετρασέλιδο της πρωτοβουλίας
ορ γα νώ σα με εξόρ μη ση στο Νο σο κο μείο
Παίδων η οποία κράτησε 3,5 ώρες με αποτέλεσμα να μιλήσουμε με πάρα πολλούς εργαζόμενους και τρεις από αυτούς να υπογράψουν το κείμενο της Eπιτροπής Πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ανοιχτά ότι στηρίζουν
αυ τή την κί νη ση και θέ λουν να συμ με τέ χουν», μας εί πε ο Γιώρ γος Τσα μού ρης
στου Ζωγράφου. «Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει δώσει τις μάχες με τις επιθέσεις του Αβραμόπουλου και ψάχνει μία διαφορετική πολιτική έκφραση. Ενας συνδικα λι στής που εί ναι στο ΣΥ ΡΙ ΖΑ δή λω σε ότι
βλέπει θετικά την παρέμβαση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στις εκλογές. Στην αφισοκόλληση που κάναμε στη γειτονιά συναντήσαμε τρία μέλη της ΑΡΑΝ και συζητήσαμε
πώς θα συνεργαστούμε στη συνέχεια. Για
τις 9 Ιούνη έχουμε βάλει στόχο να κινητοποιήσουμε 80 άτομα από του Ζωγράφου».
Το ίδιο κλίμα μας μεταφέρει και η Χριστίνα Κόϊκα για την περιοδεία στο Ιπποκράτειο. «Την Παρασκευή το πρωί κάναμε μία
μεγάλη εξόρμηση όπου μπήκαμε σε όλα τα
τμήματα από τις κλινικές και τα εργαστήρια
μέχρι τις διοικητικές υπηρεσίες. Αλωνίσαμε
το νοσοκομείο για ένα δίωρο και συζητήσαμε κυ ρί ως με για τρούς και νο ση λευ τές.
Πολλοί εργαζόμενοι μας ρωτούσαν τι ακριβώς είναι αυτή η προσπάθεια και επτά από
αυτούς υπέγραψαν και στο κείμενο στήριξης της Πρωτοβουλίας. Δύο από αυτούς
ήταν φοιτητές ιατρικής που έκαναν την πρακτική τους και συμφώνησαν αμέσως όταν
τους εξηγήσαμε ότι είναι μια προσπάθεια να
εκφραστεί και στις εκλογές το κίνημα των
φοιτητικών καταλήψεων, η απεργία διαρκείας των δασκάλων και γενικά το κίνημα που
κατάφερε να στριμώξει την κυβέρνηση της
ΝΔ. Δώσαμε 20 φύλλα της Εργατικής Αλλη λεγγύης και πολλοί ενίσχυσαν οικονομικά
την εφημερίδα που στήριξε όλες αυτές τις
μάχες και τώρα συμβάλει στην προσπάθεια
της ενωτικής παρέμβασης της ριζοσπαστικής αριστεράς στις βουλευτικές εκλογές».
«Στο Γαλάτσι αφισοκολλήσαμε την περιο χή από την Τετάρτη το βράδυ για να γίνει
πολύ ορατή η εκδήλωση της 9 Ιούνη», μας
είπε ο Θανάσης Καμπαγιάννης από τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ. «Φτιάξαμε πανώ και
τα βάλαμε σε διάφορα κεντρικά σημεία. Ενα
στο κέντρο του Γαλατσίου, ένα στη Γκράβα,
στη Φοιτητική Εστία στα Πατήσια, και στο
Πολυτεχνείο, με στόχο να δώσουμε την αί σθηση ενός πολύ μεγάλου γεγονότος. Στη
συνέχεια οργανώσαμε εξόρμηση στο Δη μαρχείο Γαλατσίου και σε κεντρικά σημεία
στη Γαλατσίου και στη Βεϊκου. Με αυτόν
τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Εχουμε μία λί στα με 35 άτομα για να έρθουν στις 9 Ιούνη
και στη συνέχεια να προχωρήσουμε για να
φτιάξουμε μία τοπική επιτροπή».
«Στα Εξάρχεια έχουν κολληθεί μέχρι στιγμής 1000 αφίσες που καλούν στο Πεδίο του
Αρε ως», μας εί πε ο Ευ γε νία Κου νιά κη .
«Αποφασίσαμε ότι θα ανοίξουμε τη συζήτη -

ση για αυτή την πρωτοβουλία παντού στην
περιοχή. Συμμετείχαμε και σε μία τοπική συγκέντρωση της επιτροπής κατοίκων ενάντια
στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Καλλιδρομίου και Πλαπούτα, όπου ο κόσμος
αποφάσισε να κάνει ντου και να ρίξει τις κεραίες. Στη λαϊκή της Καλλιδρομίου το Σάββατο το πρωί το κλίμα ήταν πολύ θετικό.
Μοιράσαμε πολλά τετρασέλιδα δώσαμε 17
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και 6
άτο μα άφη σαν το τη λέ φω νό τους για να
τους βρού με. Πο λύ συ ζή τη ση άνοι ξε και
στην εξόρμηση που οργανώσαμε στους εργαζόμενους στην Εφορία Εξαρχείων».

Bασίλης Aρβανίτης

Πέμπτη 8 Mάρτη 2007, λίγο πριν την βάρβαρη επίθεση
των MAT, οι φοιτητές πολιορκούν τη Bουλή.
Tώρα, το κίνημα ετοιμάζεται να “πολιορκήσει” τη Bουλή
και στις εκλογές.

πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων Κορυδαλλού-Αγ. Βαρβάρας

«Nα κινηθούμε όπως
οι απεργοί δάσκαλοι»
Σ

ε εμάς τους δα σκάλους είναι πολύ νωπές οι εμπειρίες
από τη μεγάλη απεργία των έξι εβδομάδων. Ζήσαμε ένα
ξέσπασμα των συναδέλφων μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, τις απερ για κές επι τροπές, την κα θημερι νή παρουσία
στα σχολεία, τις συζητήσεις με τους γονείς, τις κινητοποιήσεις οι οποίες έφτασαν να είναι 100.000 ανθρώπων. Καμία πολιτική δύναμη είτε εκφράζεται μέσα στο κοινοβούλιο είτε είναι
σε αυτές που λέμε οργανωμένες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς δεν έχει κινητοποιή σει τόσο κόσμο. Για
άλλη μία φορά το κίνημα στην εκπαίδευση έδειξε ότι υπάρχει
ολοζώντανη μία κοινωνική αριστερά, ριζοσπαστικοποιη μένη
με μία αντιιεραρχική αντιεξουσιαστική λογική, που προσπαθεί
να χειραφετηθεί και πρέπει να βρει πολιτικές διεξόδους.

Kίνημα
«Την Παρασκευή το απόγευμα οργανώσαμε εξόρμηση στην πλατεία Περιβολάκι
στη Νί καια», μας είπε η Ελπίδα Κα μπά νη.
«Μέσα σε μιάμιση ώρα επικοινωνήσαμε με
εκατοντάδες κόσμο από τη γειτονιά, που
έπαιρνε το τετρασέλιδο μόλις άκουγε το
σύνθημα «να μιλήσει το κίνημα σε αυτές τις
εκλογές». Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι,
μετανάστες σταματούσαν και συζητούσαν
μαζί μας, για την ανάγκη να χτίσουμε μία
νέα ριζοσπαστική αριστερά. Μάλιστα ένας
εργαζόμενος που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ
χρόνια, μας δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναψηφίσει. Δώσαμε 16 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και 11 άτομα άφησαν το τηλέφωνο τους».
Το πρωί της ίδιας μέρας στο Δήμο Κορυδαλλού έγινε περιοδεία με τα τετρασέλιδα
και την Εργατική Αλληλεγγύη που καλούσαν
στο Πεδίο το Αρεως. «Σε όλα τα γραφεία
που πήγαμε οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν
την Πρωτοβουλία για τη συμμετοχή της ριζοσπαστικής αριστεράς στις εκλογές με ενθουσιασμό», μας είπε η Χρύ σα Μπαλωμένου . «Πολλοί δήλωναν ότι είναι πολύ καλή η
προσπάθεια και ζητούσαν να μάθουν λεπτομέρειες. Τρεις εργαζόμενοι του Δήμου υπέγραψαν στο κείμενο της Πρωτοβουλίας».
Στις σχολές η πρωτοβουλία για μία ενωτική παρέμβαση στις βουλευτικές εκλογές
έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά με
τη μορφή της κοινής δράσης των κομματιών
της ριζοσπαστικής αριστεράς. «Την Δευτέρα το πρωί μέλη της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟ ΒΑ και των ΕΑΑΚ στήσαμε ένα κοινό τραπε ζάκι της πρωτοβουλίας για την εκλογική κά θοδο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και κά ναμε κοινή εξόρμηση», μας είπε ο Δη μή τρης Κου τσουρής από την Πρω το βου λία
ΓΕΝΟΒΑ Παντείου. «Στη συνέχεια μπαίναμε
μέσα στα τμήματα και καλούσαμε τους συμ φοιτητές μας στη Μεγάλη Γενική Συνέλευση
στις 9 Ιούνη, σαν τη συνέχεια των μαχών
που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστη μα. Το μεσημέρι φτιάξαμε πανώ για να το
κρεμάσουμε στη σχολή ενώ τις επόμενες
μέρες συζητάμε να οργανώσουμε μία κοινή
εκδήλωση στη σχολή».

Kατερίνα Θωίδου

Σπύρος Κουλούρης, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων, Περιστέρι

«Aντίπαλος για τις βασικές επιλογές της αστικής τάξης»
Η

Ριζοσπα στική Αριστερά αποτέλεσε όλο το
προηγούμενο διάστημα την εμπροσθοφυλακή ολόκληρου του κινήματος. Υποστήριξε με
συνέπεια τα πιο προωθημένα συνθήματα τόσο
των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των χιλιάδων
εργαζόμενων που βγήκαν στους δρόμους του
αγώνα. Η ριζοσπαστική αριστερά ήταν και είναι
ο κύριος αντίπαλος στις βασικές στρατη γικές
επιλογές της αστικής τάξης. Το σύνολο του χώρου αυτού εδώ και αρκετά χρόνια έχει κατακτήσει στο κοινωνικό πεδίο ( εργασιακούς χώρους,
τοπικά σχήματα κλπ ) διακρι τότητα τόσο από
τους εκφραστές της αστικής πολιτικής όσο και
από τις διάφορες εκφράσεις της ρεφορμιστικής
(δια χειριστικής) αριστεράς. Επι πλέον και αυτό
θεωρώ και το σημαντικότερο οι θέσεις και η πολιτική της πρόταση γίνεται αποδεκτή από ευρύ-

τερα τμήματα των εργαζομένων. Είμαστε o πολιτικός χώρος που υπερασπιζόμαστε με συνέπεια
τα άμεσα και τα στρατηγικά συμφέροντα των εργαζόμενων και της εργατικής τάξης.
Παρ’ όλα αυτά η πολυμορφία και ο κατακερ ματισμός των οργανωμένων δυνάμεων του χώρου μας αποτέλεσε το βασικότερο εμπόδιο μέχρι σήμερα στο να μπορέσουμε να εκφράσουμε
αυτά τα συμφέροντα και αυτή την πολιτική στην
κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Στις εκλο γές η πολιτική μας δύναμη καταγράφει μηδενικά
απο τε λέ σμα τα κά τι που δεν αντι στοι χεί στις
πραγματικές δυνατότητες μας. Αυτό έχει ουσιαστικές συνέπειες στην ανάπτυξη ενός μαζικού
αντικαπιταλιστικού πόλου που θα παρέχει την
αναγκαία αξιοπιστία και θα δίνει τη μάχη για την

προάσπιση των εργατικών συμφερόντων από καλύτερες θέσεις. Χαρίζουμε κάθε φορά τους αγώνες και τις αγωνίες χιλιάδων εργαζομένων σε
εχθρικές πολιτικές. Αυτό νομίζω ήρθε η ώρα να
σταματήσει. Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να πολεμήσουμε ενάντια στη μοιρολατρία
του δε γίνεται τίποτα και ότι οι αγώνες δεν μπορούν να νικήσουν. Χρειάζεται ο χώρος αυτός
–οργανώσεις και ανένταχτοι αγωνιστές- να καταθέσει με παρρησία την πολιτική του πρόταση ενιαία και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Ήρθε η ώρα να καταδείξουμε ότι η συνεπής
αντικαπιταλιστική πολιτική δεν είναι υπόθεση κάποιων «γραφικών» αλλά διακριτό πολιτικό ρεύμα
της ελληνικής κοινωνίας.
Η πρωτοβουλία για μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τη δυνατότητα παρέμβασης στις επερ-

χόμενες εκλογές θεωρώ ότι εκφράζει μια πραγματική αναγκαιότητα που υπερβαίνει την εκλογι κίστικη λογική και για το λόγο αυτό χιλιάδες ανένταχτοι αριστεροί θα τη στηρίξουμε με όλες μας
τις δυνάμεις.
Στο Περιστέρι όπως και σε κάθε περιοχή θα
προ κα λέ σου με πλα τι ές συ νε λεύ σεις που θα
συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός πραγματικά
ενωτικού ριζοσπαστικού περιεχομένου με στόχο
την κοινή δράση όλων των δυνάμεων του χώρου. Θα καταδείξουμε ότι πραγματικά αντικαπι ταλιστική πολιτική είναι αυτή που μπορεί να εκ φράζει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, να αντιπαλεύει την κυρίαρχη πολιτική στην
κατεύθυνση της ανατροπή των εκμεταλλευτικών
σχέσεων παραγωγής της σημερινής καπιταλιστικής κοινωνίας.

Πολιτικές διεξόδους που να έρχονται σε αντιπαράθεση με
τον νεοφιλελευθερισμό, έχουν εν δυνάμει χαρακτηριστικά
αντισυστημικής λογικής, που πρέπει να αποκρυσταλλωθούνε
και το μόνο που υπολείπεται είναι το πολιτικό υποκείμενο
εκείνο που θα συντονίσει και θα μπορέσει να απελευθερώσει
αυτές τις συνειδήσεις, ώστε εκτός από τη συνδικαλιστική
τους έκφραση, την κινηματική τους δραστηριοποίηση να μπορέσουν να αναφερθούν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που
να υπερασπίζεται τη δημόσια εκπαίδευση γιατί την οδηγούν
σε ξεθεμελίωμα, στην ιδιωτικοποίηση. Εχουμε πλέον τις πιο
επιθετικές μορφές του καπιταλισμού να γίνονται εκπαιδευτική πολιτική και εμείς πρέπει να σταθούμε απέναντι.
Αλλά εκτός από ένα κίνημα υπεράσπισης της δημόσιας
εκπαίδευσης πρέπει να έχουμε και ένα επιθετικό κίνημα
που να θίγει την ίδια την οικονομική πολιτική, να θίγει
σοβαρά κοινωνικά ζητήματα γιατί έχουμε μία κοινωνία
πλέον που ασφυκτιά, που αναζητάει τους τρόπους της
απελευθέρωσής της . Ενα τέτοιο πολιτικό κίνημα με
πρόγραμμα που να μπορέσει να στεγάσει όλες τις ριζοσπαστικές μορφές και τις υπαρκτές ή ανύπαρκτες ή
αυτοπροσδιοριζόμενες συλλογικότητες και δυνάμεις,
θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Ακούγονται διάφορες φωνές. Υπάρχουν εκείνοι που
βλέπουν το ποτήρι αυτής της κίνησης μισογεμάτο και
αυτοί που το βλέπουν μισοάδειο. Εγώ θέλω να στείλω
ένα μήνυμα σε αυτούς που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν εμείς σταματήσαμε έναν αγώνα στη μέση. Θέλουμε η επόμενη
χρονιά να μας βρει με ένα απεργιακό τσουνάμι, από
όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. Από όλα τα μαχόμενα και αγωνιζόμενα κομμάτια της εκπαίδευσης.
Επιτέλους συντονισμένοι όλοι μαζί να κάνουμε τη με γαλύτερη απεργία που έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία μεταπολιτευτικά. Και εκεί όσοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο, θα χρειαστεί να δώσουν απαντήσεις
γιατί δεν θέλησαν όταν μπορούσαν και γιατί τότε
ενώ θα θέλουν δε θα μπορούν.
Αυτή η πολιτική πρωτοβουλία χρειάζεται να οργανωθεί με τον τρόπο που κινήθηκαν οι δάσκαλοι τις
εβδομάδες της απεργίας. Το ζήτημα της δημόσιας
εκπαίδευσης απασχολεί όλη την κοινωνία. Για παράδειγμα το Σεπτέμβρη όλα τα νηπιαγωγεία παρα-

δί δο νται στους ιδιώ τες. Ψη φί στη κε ένα νό μος που δί νει
στους ιδιώτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νηπιαγωγεία. Η κοινωνία θα αντιδράσει σε αυτό. Οι γονείς θα αντιδράσουν. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας
και δεν δημιουργήσουν μορφές δράσης, τότε θα έχουμε να
αντιμετωπίσουμε μορφές κοινωνικού αυτοματισμού, όπως
βλέπαμε στο παρελθόν. Ετσι και σε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, πρέπει να προχωρήσουμε, ξεκινώντας από τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο να αποτρέψουμε τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική στην εκπαίδευση
αν δεν κατορθώσεις και πολιτικά αυτό να τα αποκρυσταλλώσεις. Ετσι λοιπόν σε κάθε γειτονιά, μέσα στα σχολεία, μαζί με
τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους γονείς, εκτός από τα ζητήματα της εκπαίδευσης να ανοίξουμε και τα άλλα ζητήματα,
τα ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό και τι έχει γίνει με
τα αποθεματικά με τα δικά μας χρήματα και το πώς λειτουργούν τα σχολεία. Είναι τραγικό ότι σήμερα τα δημόσια σχολεία δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και το νερό. Αυτά
πρέπει να τα κάνουμε υπόθεση της ελληνικής κοινωνίας. Αν
δεν υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα που αν ασχολείται και
με αυτά τα ζητήματα και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις
για το πώς να αντιμετωπιστούν, τότε αυτή η πρωτοβουλία θα
αποξενωθεί από την κοινωνία, εν τη γενέσει της θα αναιρεθεί
και δεν θα έχει καμία περαιτέρω συνέχεια.
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Bήματα για την Aντικαπιταλιστική Aριστερά
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο
η πρώτη συνδιάσκεψη της AP.A.Σ. Eίστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες της;
Δη μή τρης Σα ρα φια νός: Σα φέ στα τα εί μα στε
ικανοποιημένοι. Το να βλέπει κανείς μετά από ένα
τέτοιο μεγαλειώδες φοιτητικό κίνημα τι μαζικά
απο τε λέ σμα τα μπο ρεί να έχει μια πα ρέμ βα ση
στους κοινωνικούς χώρους και μια παρέμβαση
κεντρικά πολιτικά για τη ριζοσπαστική αριστερά
μπολιασμένη από την κομμουνιστική προοπτική
είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφήνει τεράστιες
πα ρα κα τα θή κες για το μέλ λον. Aν και βέ βαια
εμείς δεν βλέπουμε την APAΣ σαν το πρόπλασμα
οποιουδήποτε επαναστατικού κόμματος. Θεωρούμε ότι μια τέτοιου είδους κατεύθυνση θα προκύψει από πολλές μελλοντικές τομές και διαδικασίες στις οποίες θα συμμετέχουμε με πολλούς
άλλους μαζί.
Bασίλης Kαρακούσης: Hταν μια διαδικασία μαζική αλλά κυρίως μια διαδικασία πολιτική. Nομίζουμε ότι ανοίγει το διάλογο για μια σειρά ζητήματα που πρέπει να συζητήσει η κομμουνιστική
αριστερά όσον αφορά στο πολιτικό επίπεδο. Eιδικά μετά την εμπειρία του φοιτητικού κινήματος,
τα καθήκοντα και οι αναγκαιότητες που μπαίνουν
για την ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική αριστερά είναι περισσότερα από αυτά που νομίζουμε. Ανοίγουμε ένα διάλογο, συμβάλουμε σε μια
κατεύθυνση για τον πόλο της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Ποιοι ήταν οι βασικοί άξονες των συζητήσεων στην
συνδιάσκεψη;
Δ.Σ.: H πρώτη μέρα της συνδιάσκεψης είχε
σαν αντικείμενο το πλαίσιο των ιδεολογικοπολιτικών θέ σε ων της APAΣ και το ση μα ντι κό εί ναι
ακριβώς η επιμονή μας στην κομμουνιστική προο πτική. Yπήρξε μια συζήτηση πολύ σημαντική για
τα καθεστώτα του “υπαρκτού σοσιαλισμού”, ποιοι ήταν οι κοινωνικοί όροι για τη μετάλλαξή τους
σε καθεστώτα κρατικοκαπιταλιστικά. Tο πώς οι
με ταλ λά ξεις αυ τές όξυ ναν τις αντι φά σεις στο
εσωτερικό τους και οδήγησαν στην πλήρη καπιταλιστική παλινόρθωση. Nομίζουμε ότι η αριστε ρά πρέπει να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα σήμερα, ιδίως στο βαθμό στον οποίο αντιλαμβανόμα στε ότι μια αντικαπιταλιστική αριστερά είναι η μόνη ελπίδα για την αριστερά στην Eλλάδα. Πώς
και με ποιον τρόπο θα αναφερόμαστε στις επαναστάσεις του παρελθόντος αποτιμώντας όμως κριτικά τη διαδικασία οικοδόμησης στις μεταβατικές
κοινωνίες.
Kάναμε επίσης μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση γύρω από το θέμα των τάξεων στο σύγχρονο
καπιταλισμό. Tο πώς οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις αναμορφώνουν τα χαρακτηριστικά της
εργατικής τάξης, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή
και τμήματα της μισθωτής διανόησης εντάσσονται στην εργατική τάξη, χωρίς βέβαια να αφή νουμε από τα μάτια μας το γεγονός ότι αυτό που
παίζει ρόλο είναι τι λειτουργίες επιτελεί ο κάθε
εργαζόμενος μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού
και τεχνικού καταμερισμού της εργασίας. Γι’αυτό
ακριβώς επιμένουμε ότι υπάρχουν ταυτόχρονα
και νέα μικροαστικά στρώματα που αναπτύσσονται, τα οποία δεν ανήκουν στην εργατική τάξη
και μπορούν να πολώνονται ανάλογα με τις συ γκυρίες της ταξικής πάλης προς τη μεριά της
αστικής ή της εργατικής τάξης.
Tρίτον έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
για το ποιος είναι ο χαρακτήρας της Eλλάδας σή μερα, ότι είναι μια χώρα του αναπτυγμένου καπι τα λι σμού (έστω στις κα τώ τε ρες βαθ μί δες της

ΣYNENTEYΞH με τον Δ.ΣAPAΦIANO,
μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου και τον
B.KAPAKOYΣH, φοιτητή Hλεκτρολόγοι EMΠ

ιμπεριαλιστικής αλυσίδας) και ότι επάγει ιμπεριαλιστικές λειτουργίες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε την στρατηγική που πρέπει να
έχει η αριστερά σήμερα. Nομίζουμε ότι η μόνη
αριστερά που μπορεί να έχει ελπίδα να πετύχει
σήμερα νίκες και να μπορέσει έτσι να διαμορφώσει και ένα πεδίο αναγέννησης των ιδεολογικών,
πολιτικών και κοινωνικών όρων για τη συγκρότηση μιας εργατικής ηγεμονίας σε μια ευρύτερη
κοινωνική συμμαχία, είναι μια αντικαπιταλιστική
αριστερά. Bέβαια ξέρουμε ότι για να επιτευχθεί
αυτό χρειάζεται μια σειρά τομές σε κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο.
Eνα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι
η προσπαθεια οικοδόμησης του πόλου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Kι αυτό ξέρουμε ότι είναι μια μεσοπρόθεσμη διαδικασία, χρειάζεται να
γίνουν πολλά πράγματα, από την ενίσχυση των
συσπειρωσιακών σχημάτων στους κοινωνικούς
χώρους, από το βάθεμα της ιδεολογικοπολιτικής
συζήτησης αλλά κυρίως από το να αναληφτούν
κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες από αυτές τις δυνάμεις τις κοινωνικές και τις πολιτικές που αναφέρονται στην αντικαπιταλιστική αριστερά.
Πιστεύουμε ότι ένα πρώτο άμεσο βήμα προς
μια τέτοια κατεύθυνση θα ήταν να υπάρχει ένα
ψηφοδέλτιο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της AP.A.Σ. στο φοι τητικό και εργατικό κίνημα; Kαι ποια πιστεύετε ότι
πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά παρέμβασης συ νολικά του αντικαπιταλιστικού χώρου σήμερα;
B.K.: Mιλάμε για τη μεγαλύτερη κοινωνική φοιτητική έκρηξη από την περίοδο της μεταπολίτευ σης. Eίναι η πρώτη φορά που το φοιτητικό κίνημα
έχει τέτοια πανελλαδικότητα, τέτοια μαχητικότητα, τέτοια διάρκεια και αυτό αναπόφευκτα αφήνει
πολύ σημαντικές παρακαταθήκες για το φοιτητι κό σώμα.
Tο γεγονός δηλαδή ότι τόσο μεγάλη μάζα κό σμου συμμετείχε σε αυτές τις πρακτικές αφήνει

τουλάχιστον την παρακαταθήκη της συλλογικής
συγκρότησης, της συλλογικής σύγκρουσης και
ούτω καθεξής. Kι αυτό είναι κάτι που πρέπει να
αποτιμηθεί, κάτι που σίγουρα θα μας χρησιμέψει
στο μέλλον. Kαι το γεγονός αυτοτελώς της ίδιας
της συλλογικής συγκρότησης της νεολαίας, αλλά
και η υλική νίκη με το άρθρο 16 είναι κάτι που καταγράφεται και δίνει ελπίδα για το μέλλον.
Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει
το γε γο νός ότι το τέ λος των κι νη το ποιή σε ων
σφραγίζεται με την ψήφιση του νόμου πλαισίου,
γι’αυτό κανείς δεν μπορεί να μιλάει για μια τελική
νίκη. Tο μέτωπο του νόμου είναι ακόμα ανοιχτό,
απ’ότι φαίνεται η κυβέρνηση παρόλο που βρίσκεται σε ορίζοντα βουλευτικών εκλογών θα μπει σε
τροχιά εφαρμογής του νέου νόμου πλαισίου και
εδώ πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
Δεν πρέπει το φοιτητικό κίνημα να έχει μια υποχωρητική σταση, απέναντι στην προσπάθεια ποινικοποίησης των φοιτητικών αγώνων και καταλήψεων πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στάση. Aπό
φέτος, σε όποιο σημείο πάει να εφαρμοστεί ο νέος νόμος, το φοιτητικό κίνημα να είναι εκεί, πα ρόν. Kαι από τη νέα χρονιά να μπει πιο δυναμικά,
με νέες κινητοποιήσεις με στόχο την ανατροπή
του.
Δ.Σ.: Tο ζήτημα των τρόπων παρέμβασης της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα κοινωνικά κινή ματα, είναι μια πάγια θέση της APAΣ που επικυρώθηκε και από την πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη. Eίναι μια κατεύθυνση που χαρακτηρίζει
την πολιτική μας πρακτική όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύουμε ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν
μπορεί να αυτοπεριθωριοποιείται ούτε να είναι
αυτοαναφορική. Πρέπει μεν να διατηρεί την πολιτική της αυτοτέλεια ακριβώς για να αναδεικνύει
ότι σήμερα η αντικαπιταλιστική αριστερά είναι
αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε νίκες μέσα στα
πλαίσια της έντασης της αναδιάρθρωσης, ενώ
αντίθετα είναι αδιέξοδες οι αντινεοφιλελεύθερες
αντιμονοπωλιακές στρατηγικές. Παρά ταύτα, μέ σα στους κοινωνικούς χώρους η στρατηγική που
πρέπει να ακολουθεί πρέπει να είναι ενιομετωπι-

κή, ανάλογα φυσικά και με το επίπεδο ανάπτυξης
των υποκειμενικών όρων που υπάρχουν στον κάθε κοινωνικό χώρο.
Πρέπει η αντικαπιταλιστική αριστερά να παλεύει πρώτον μέσα από τα συνδικάτα και τα σωμα τεία που υπάρχουν στους χώρους εργασίας ή
στους χώρους της εκπαίδευσης. Η αντιπαράθεση
με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι αποτελεσματική όταν γίνεται εκεί που οργανώνονται οι
μάζες των εργαζομένων και της νεολαίας. Δεύτερον, πρέ πει όποι ες κοι νω νι κές πρω το βου λί ες
παίρνει (π.χ. τα κινήματα αντίστασης στην αναδιάρθρωση αλλά και τα κινήματα επιθετικής διεκδίκησης δικαιωμάτων) να οικοδομούνται στο έδαφος των υπαρκτών πληττόμενων κοινωνικών συμφερόντων. Kαι όχι να εγκαλείται όποιος είναι ήδη
πεισμένος σε μια αντικαπιταλιστική κατεύθυνση
για να κάνει πολιτική δουλειά.
Aυτό είναι αναποτελεσματικό και περιθωριοποιεί τη δράση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Στα πλαίσια αυτά εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν, εκτός από τους χώρους της εκπαίδευσης, τέσσερις βασικές κατευθύνσεις και
μέτωπα που μπορεί και πρέπει να δουλέψει η
αντικαπιταλιστική αριστερά. Πρώτον στους χώρους εργασίας ένα πολύ σημαντικό μέτωπο πρέπει να είναι η ανασύνθεση των συνδικαλιστικών
πρακτικών ιδίως στον ιδιωτικό τομέα.
Δεύ τε ρον υπάρ χουν συ γκε κρι μέ να μέ τω πα
στους χώρους εργασίας που μπορούν να οικοδομήσουν ευρύτερες αντιστάσεις. Tο πρώτο είναι
το μέτωπο του ασφαλιστικού, το δεύτερο είναι το
μέτωπο κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Σε αυτά τα
δύο μέτωπα πιστεύουμε ότι η αντικαπιταλιστική
αριστερά πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να
συγκροτηθούν ευρύτερα μέτωπα αντίστασης.
Aντίστοιχα στους χώρους της πόλης, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σήμερα όπως είναι η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων χώρων που γεννά το κί νημα για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων.
H ακύρωση κατακτήσεων όπως η δωρεάν παροχή
υπηρεσιών μέσα από τους δήμους προς λαϊκά
στρώματα. H ένταση της διαπλοκής των δήμων
με μηχανισμούς καταστολής ή επιχειρηματικά
συμφέροντα. H αυταρχικοποίηση του ίδιου του
τρόπου συγκρότησης των δημοτικών συμβουλίων. Aυτά είναι μέτωπα στα οποία η αντικαπιταλιστική αριστερά μπορεί να παρέμβει πάλι με ενιαιομετωπική λογική.
Kαι τέλος είναι το μέτωπο των δημοκρατικών
δικαιωμάτων, που σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Nομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια
πρωτοβουλία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
να φτιαχτεί ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό μέτωπο. Δεν μπορεί να αφεθεί στους χώρους της
διανόησης, πρέπει αυτό το μέτωπο να πάει σε κάθε σύλλογο σε κάθε σωματείο, αλλά και να διατηρεί την αυτοτέλειά του κεντρικά πολιτικά.
Οπως έδειξε η παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα, η ενιαιομετωπική λογική και η γραμμή των μαζών είναι ο τρόπος για να μπορέσει να μπολιάσει
η αντικαπιταλιστική αριστερά με τις θέσεις και τις
πρακτικές της ευρύτερα κοινωνικά κινήματα.
Eίματε αντίθετοι με πρα κτι κές και μορ φές
αναρχοσυνδικαλιστικές, πρακτικές και μορφές
απογείωσης σε σχέση με τα υπαρκτά προβλήματα των μαζών. O τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να θωρακιστεί απέναντι σε τέτοιου είδους
λογικές είναι όταν παλεύει μέσα στις μάζες, με
τα υπαρκτά προβλήματα των μαζών και όταν η
ίδια η οργανωτική του σύνθεση σχετίζεται ακριβώς με την παρέμβαση που κάνει μέσα στο κοινωνικό κίνημα.
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Νο 769

O ΣYN
και η “γραμμή
Zαχαριάδη”

Σ

το προηγού μενο φύλλο της Εργα τι κής Αλληλεγγύης (νο. 769, «Αριστερά ή Κεντροαριστερά
– Ένα απλουστευτικό δίλημμα;»), ο Νίκος Λούντος αναφέρεται σε παρεμβάσεις ηγετικών στελεχών
του ΣΥΝ – και μάλιστα της αριστερής του πτέρυγας –
που υπερασπίζονται την προοπτική κεντροαριστερών
κυβερνητικών εγχειρημάτων. Πρόκειται όμως απλώς
για μια λάθος τακτική ή το φλερτάρισμα με την Κεντροαριστερά αποτελεί συνεπή ιδεολογική θέση των
στελεχών αυτών;

PEΘYMNO

Στον Aδελιανό κάμπο όπως στο Pοστόκ
Το Σάβ βατο 1/6 πραγ μα τοποι ή θη κε έξω
από το Ρέθυμνο διαδήλωση ενάντια στη σύνοδο των 10 υπουργών εξωτερικών της Μεσογείου η οποία είχε θέμα την «ειρήνη και οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή». Ανάμεσα τους παραβρέθηκαν η Ντόρα Μπα κογιάννη και ο υπουργός εξωτερικών του (μισητού) Σαρκοζί.
Οι διοργανωτές της συνόδου φρόντισαν
να κρύψουν καλά το γεγονός της επίσκεψης
των υπουργών κι έτσι μόλις δυο μέρες πριν
αρ χί σα με να ορ γα νώ νου με την «υπο δο χή»
τους. Tην Πέμπτη 30/5 έγινε ένα μάζεμα των
φο ρέ ων του Ρε θύ μνου όπου στή σα με την
«πρω το βου λία ενά ντια στη συ νο δό των
υπουργών εξωτερικών». Οργανώσαμε συνέ-

ντευξη τύπου το επόμενο πρωί και στείλαμε
το κείμενο μας στον τοπικό τύπο, ενώ κάναμε
και κοινή εξόρμηση στο Δημαρχείο της πόλης. Ταυτόχρονα τυπώσαμε δυο αφίσες που
καλούσαν στη διαδήλωση. Μια της πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ και μια της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο. Στην πόλη βλέπει κανείς
6 διαφορετικές αφίσες γι αυτά που οργανώνουμε (πέρα από την σύνοδο).
Δυστυχώς τη διαδήλωση του Σαββάτου
δεν την κίνησε ιδιαίτερα η αριστερά, με το
ΚΚΕ να απέχει εντελώς. Το μπλοκ της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο και των φοιτητικών συλλόγων του Χημικού και της Eπιστημών Yπολογιστών έδωσαν τον τόνο στη διαδήλωση με τον ενθουσιασμό και τη δυναμικό-

Oι φοιτητές
του Παντείου
στο Θέατρο
ΑΧ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΟΥ: THE MUSICAL!
Dreamtown, δεκαετία του ’60. Μια σειρά δολοφονιών συγκλονίζει την πόλη. Ένας αδίστακτος ρεπόρτερ αναλαμβάνει να βρει τον ένοχο που μπορεί
να είναι και ο ίδιος. Η σοφή Πορτοτικάνα Μάμα
σφίνξι Τζεμαγιά τα ξέρει όλα. Η Νταρκ Έιντζελ κάπου πρέπει να έχει μπλεχτεί. Τίποτα όμως δεν είναι
βέβαιο. Να μια καλή ευκαιρία για μια επιτυχημένη
καριέρα δύο τηλεπαρουσιαστριών. Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός δολοφόνος;
Το Κέντρο Κλασσικού Δράματος και Θεάματος
Παντείου Πανεπιστημίου επιχειρεί με χιουμοριστική
διάθεση μια γενική κριτική απέναντι στην κοινωνία
και τις δομές της, από 9 έως 14 Ιουνίου και ώρα
9:00 στο studio ΛΗΔΡΑ, Κέκροπος 12 και Αδριανού,
στην Πλάκα. Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του
Γιάγκου Ανδρεάδη, η μουσική του Σταμάτη Μου στάκα, οι χορογραφίες του Φάνη Καφούσια, οι φωτισμοί του Δήμου Αβδελιώδη και υλοποίησή τους
από τον Δημήτρη Μαργαρίτη. Τα σκηνικά και τα κο στούμια επιμελήθηκαν ο Σταύρος Μπονάτσος και η
Άντζι Καρατζά. Παίζουν φοιτητές από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο.

Kώστας Mήτρακας

τη τα τους. Ήταν μια πολύ κα λή απά ντη ση
στους υπουργούς εξωτερικών, του πολέμου
και της φτώχειας πως την ίδια ώρα που σφάζουν Παλαιστίνιους εργάτες και στελέχη της
νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της Χαμάς είναι παράλογο να μιλάνε για το πως θα επεκτείνουν τα οικονομικά τους σχέδια στις περιοχές που χτυπάνε οι ίδιοι. Τους αποδείξαμε
οτι θα τους κυνηγήσουμε όπου κι αν βρίσκονται. Είτε στο Ροστόκ της Γερμανίας που συναντιούνται οι 8 ισχυροί της γης είτε στον
Αδελιανό Κάμπο.

Νίκος Βούλτσος,

Πρ. ΓΕΝΟΒΑ ΤΕΙ – Μουσικής
Τεχνολογίας &.Ακουστικής Ρεθύμνου

Aντιρατσιστικό Φεστιβάλ
στην Πετρούπολη
Στις 16 και 17 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη το 1ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Δυτική Αθήνας.
Την πρωτοβουλία πήραν οργανώσεις
και κινήσεις της περιοχής και ο δήμος
Πετρούπολης έκρινε θετικά την κίνηση
αυτή αφιερώνοντας δυο μέρες του Φεστιβάλ Πέτρας για την διοργάνωση αυτή.
Πρόκειται για δυο μέρες με συζητήσεις
και συναυλίες σε έναν χώρο που θα είναι
γεμάτος ιδέες, εκθέσεις φωτογραφίας
και σκίτσου και βέβαια περίπτερα από μια
σειρά μεταναστευτικές κοινότητες.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης του κόσμου είναι και
η δική μας συμμετοχή με δυο περίπτε ρα, έκθεση φωτογραφίας από τους με γάλους σταθμούς του αντιπολεμικού κι νήματος και μια κεντρική συζήτηση το
Σάββατο 16 Ιούνη στις 7.30μμ με θέμα
«Απαγωγές – Πόλεμος – Ρατσισμός: η
πάλη για την απελευθέρωση του Τζα βέντ Ασλάμ».
Η Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο
κυκλοφορεί προκήρυξη και κάλεσμα και
στα Αραβικά με στόχο να ενημερωθούν

και οι μετανάστες που ζουν στις γειτονιές μας και να μπορέσουν να συμμετέχουν μαζικά.
Σας κα λού με όλους να συμ με τέ χε τε
και να δυναμώσετε αυτή την προσπάθεια.

Κατερίνα Πατρικίου

Με αφορμή το σκάνδαλο των ομολόγων, τα Ενθέματα της Αυγής (04/05/2007) δημοσίευσαν παρέμβαση ειδικού συνεργάτη της εφημερίδας, όπου ανάμεσα
στα άλλα, διαβάζουμε και τα εξής:
«Η Αριστερά φέρει το βάρος δύο μεγάλων πολιτικών
παραδόσεων από τη δεκαετία του ‘30 και μετά. Ας το
πούμε συμβολικά της “γραμμής Ζαχαριάδη” και της
“γραμμής Πουλιόπουλου”. Η πρώτη θεωρούσε ότι η
Αριστερά μπορεί να έχει ως στόχο το σοσιαλισμό, αλλά στον καπιταλισμό ασχολείται με μέτωπα ―εθνικά,
δημοκρατικά, εργατικά ή άλλα―, ανάλογα με τις πολιτικές συγκυρίες και τις κυρίαρχες συγκρούσεις, παλεύει για ενωμένα συνδικάτα κ.ο.κ. Η δεύτερη επέμενε
ότι η προβολή της σοσιαλιστικής προοπτικής έχει την
απόλυτη προτεραιότητα και ότι όλα τα άλλα, ακόμα και
ο παγκόσμιος πόλεμος είναι ενδοαστικές αντιθέσεις
από τις οποίες απέχουμε, ενώ η ρεφορμιστική Αριστερά είναι ισοδύναμος εχθρός με τον αντίπαλο.
Η Αριστερά, την περίοδο του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, και
των δύο ΚΚΕ, μέχρι δηλαδή και τη δεκαετία του ‘80 είχε επιλέξει τη γραμμή Ζαχαριάδη. Στη δεκαετία του
‘90 το ΚΚΕ μετατοπίστηκε στη γραμμή Πουλιόπουλου,
θέτοντας ως μοναδικό πολιτικό αίτημα την “κυβέρνηση εργατών και αγροτών”. Ο ΣΥΝ από την άλλη παρέμεινε σταθερά στη γραμμή Ζαχαριάδη. Αρκετές δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συντηρούν
την παράδοση Πουλιόπουλου».
Το πρόβλημα με το παραπάνω απόσπασμα δεν είναι
ότι είναι απλώς ανιστόρητο, ιδιαίτερα για το τι ήταν η
«γραμμή Πουλιόπουλου» στην ελληνική Αριστερά του
20ού αιώνα. Ευτυχώς, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
έχει φροντίσει να επανεκδώσει το κλασσικό βιβλίο του
Πουλιόπουλου «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανά σταση στην Ελλάδα;», ώστε, όποιος θέλει, να μπορεί
να γνωρίσει την επαναστατική παράδοση, πέρα από
τις διαστρεβλώσεις και τις καρικατούρες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μια εφημερίδα
που δίνει όρκους πίστης στο «νέο αντικαπιταλιστικό κίνημα» και τη «νέα Αριστερά», προτείνει στους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες αυτού του κινήματος τη…
γραμμή Ζαχαριάδη. Συνήθως, οι αρθρογράφοι της
Αυγής επιφυλάσσουν δηλητηριώδη σχόλια κάθε φορά
που ο Ριζοσπάστης κάνει έστω και νύξη αυτού του παρελθόντος. Δεν ισχύει, φαίνεται, το ίδιο και για την
«ανανεωτική» Αριστερά…
Ο ειδικός ανταποκριτής έχει πάντως δίκιο σε ένα
πράγμα: η ελληνική Αριστερά το μεγαλύτερο κομμάτι
του 20ού αιώνα πορεύτηκε με τη γραμμή Ζαχαριάδη.
Από την Βάρκιζα μέχρι τα Ιουλιανά και από την καταγ γελία του Πολυτεχνείου μέχρι τη συγκυβέρνηση με τον
Μητσοτάκη το 1989, η γραμμή ήταν πάντοτε αυτή του
ταξικού συμβιβασμού και της δεξιάς προσαρμογής. Τα
κεντροαριστερά σενάρια δεν είναι τίποτα άλλο από μια
παραλλαγή την ίδιας, αδιέξοδης στρατηγικής.
Για όσους εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη
«γραμμή Ζαχαριάδη», υπάρχει πλέον πληθώρα επιλο γών, όπως το δείχνει και το δημοσίευμα της Αυγής.
Όσοι και όσες ψάχνουν για κάτι διαφορετικό, μπορούν να έρθουν το Σάββατο 9 Ιούνη στο Θέατρο Αλίκη, ώστε η νέα Αριστερά του 21ου αιώνα να είναι καλύτερη από αυτή του 20ού.

Θανάσης καμπαγιάννης
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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.

40 χρόνια από τον “Πόλεμο των 6 Hμερών” - Πότε θα τελειώσει η Iσραηλινή κατοχή;
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Ομιλητής: Π.Παναγιωτακόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 Πολιτιστικός
Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Oμιλήτρια:
Aγγέλα Xαλαμπαλάκη
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ
Oμιλητής: Κώστας Πίττας

Aπό την OΣE στο ΣEK
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6, Info cafe, 8μμ
Oμιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλ Δημαρχείο 7μμ
Oμιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Δημαρχείο 7.30μμ
Oμιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6 Στέκι
(Αβέρωφ 7α) 8μμ

Τι είναι και για
τι παλεύει το ΣΕΚ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Oμιλητής: Γιώργος Tσιρώνης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Everest 8μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Αλσος 7μμ
Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γρηγόρης 7μμ
Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Λουξίν 6.30μμ
9 Ιούνη: Η Πρωτοβουλία της
ριζοσπαστικής Αριστεράς για τις εκλογές
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλαιό Δημαρχείο 8.30μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6 καφέ 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
και η στάση της Αριστεράς
Ομιλητής: Νίκος Μέτσικας
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6 Κέντρο Νέων 6μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6
καφέ «Γωνιά των Αγγέλων» 8μμ
Έχει «νέο» πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ;
Ομιλητές: Νεκτάριος Πετράκης, Πρόεδρος Δ.Σ Δασκάλων, μέλος ΠΑΣΚ &
Σεραφείμ Ρίζος, Δ.Σ Δασκάλων
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ «φελός» 7.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

Ομιλητές: Μωυσής Λίτσης
Νίκος Λούντος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6 Αίθ Ομίλου Unesco
(Aλκιβιάδου 212) 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Tαπητουργείο 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 Ξυλοτεχνία 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΙΛΙΟΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πρεσβεία 6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Νίκος Λούντος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Λουξίν 6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Δημήτρης Καρνάβας
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Σοβιετική Ενωση: «Υπαρκτός
Σοσιαλισμός» ή Κρατικός Καπιταλισμός;
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6
καφέ «Γωνιά των Αγγέλων» 8μμ
Τι είναι ρατσισμός και πώς παλεύεται;
NIKAIA
ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Δημαρχείο 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νάσος Σακελλαρίου
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Έχει «νέο» πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ;
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Λένιν
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Τρότσκι
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Ισλάμ και Αριστερά

Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ στις σχολές

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

Εξορμήσεις

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΝΩΣΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6
Αμφιθέατρο Γ 7μμ
Η διαδήλωση ενάντια
στους G8. O νέος σταθμός
του αντικαπιταλιστικού
κινήματος
Ομιλητής:
Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Βούτες)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6
Αίθ. Β2 Χημικού 12μες
Η διαδήλωση ενάντια
στους G8. O νέος σταθμός
του αντικαπιταλιστικού
κινήματος
Ομιλήτης:
Φώτης Φραγκελάκης

ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
Μεγάλο Αμφιθέατρο 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια:
Ειρήνη
Φραγκουλοπούλου

Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ – Νυστέρι
Σύσκεψη

Τετάρτη 6/6 Γραφεία ΟΕΝΓΕ (Μάρνης 30), 7ος όροφος 7μμ

με την
Εργατική Αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 7/5

ΣΥΝΤΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7.30πμ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ σταθμός Μετρό 7πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗ σταθμός Μετρό 3μμ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 3μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ

στις σχολές..
IAΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθ 1ου Ετους 2μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
Αιθ.Σ.Καράγιωργα 2 2μμ

Ομιλήτρια: Γεωργία Καρλατήρα

στις σχολές..
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αιθ.Σ.Καράγιωργα 2 2μμ
Μαρξ vs Μπακούνιν
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αίθουσα 6 3μμ
Τόνι Κλιφ
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθουσα Γ.43 1μμ
Η Ισπανία του 1936
Ομιλητής: Πάνος Πανούλας
ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθουσα Α4 6μμ
1989: Η κατάρρευση του σταλινισμού
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 9μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κτίριο Δ, Αίθουσα 205 2μμ
Λένιν
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6 2μμ
Οι καταρρεύσεις του ‘89
Oμιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 3μμ
Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 1μμ
Η Ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές
Ομιλητής: Γρήγορης Λιακόπουλος

*Παρτυ*
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Figaro 10μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 10μμ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6

ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ σταθμός Μετρό 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 8μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βούτες 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6

ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλ.ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 10πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 10πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 10πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΠΕΜΠΤΗ 7/6

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ φουαγιέ 12μες
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Θέρμη 12.30μμ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ διάδρομος 10πμ

ΤΡΙΤΗ 12/6

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 10πμ
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“ΠENTAKOMMATIKH” BOYΛH;

Eξω οι Kαρατζαφέρηδες
μέσα η Nέα Aριστερά
Η

μια δημοσκόπηση μετά την άλλη προβλέπει ότι από τις επόμενες εκλογές θα προκύ ψει μια πεντακομ μα τι κή βου λή. Η τελευταία που πραγματοποίησε η Μέτρον Ανάλυσις
για την εφη μερί δα Ημε ρη σία του περα σμέ νου
Σαββάτου δίνει στην πρόθεση ψήφου 33,4% στη
Νέα Δημοκρατία, 32% στο ΠΑΣΟΚ 6,8% στο ΚΚΕ.
3,6% στον ΣΥΝ και 4,4% στο ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη. Το ποοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου φτάνει το 20%. Με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο,
αν μπει πέμπτο κόμμα στη βουλή, τότε το κόμμα
που θα κερδίσει τις εκλογές είτε δεν θα έχει αυτοδυναμία στις έδρες ή μια πάρα πολύ οριακή
αυτοδυναμία, 152 με 155 έδρες, ακόμα κι αν πάρει το 42% των ψήφων.
Πριν τρία χρόνια, όταν η ΝΔ κέρδιζε τις εκλο γές, επιφανειακά τίποτα δεν έδειχνε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα άνοιγε μια τέτοια συζήτηση περί πεντακομματικής βουλής και «κινδύνου» ο «τόπος να μην έχει σταθερή κυβέρνηση».
Τότε, έδιναν και έπαιρναν οι αναλύσεις για την
«φυσιολογική εναλλαγή» στην κυβέρνηση ανάμεσα στα «δυο κόμματα εξουσίας». Είκοσι χρόνια
κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, έλεγαν οι βαθυστόχαστοι
αναλυτές, φυσιολοογικό είναι να έχει «φθορά» τώρα θα ανοίξει μια άλλη περίοδος που η δεξιά
θα είναι στο τιμόνι. Η ΝΔ είχε αποσπάσει μια στα θερή πλειοψηφία στη βουλή, με 164 βουλευτές.
Και η άρχουσα τάξη ένιωθε ότι είχε μια «σταθερή
κυβέρνηση» που θα προχωρούσε το πρόγραμμα
των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων που είχε «κολλήσει» στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης
του Σημίτη. Τρία χρόνια έχουν περάσει κι αυτή η
«σταθερότητα» έχει πάει περίπατο.

Mέτωπα
Παρά τις έδρες στη βουλή, η ΝΔ δεν κατάφερε
να προχωρήσει καμιά από τις επιθέσεις που απαιτεί η άρχουσα τάξη. Η συνταγματική αναθεώρη ση για παράδειγμα έχει κολήσει, μαζί με την επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο που αποτελούσε
τη «ναυαρχίδα» όχι μόνο της αναθεώρησης αλλά
συνολικά του προγράμματος των νεοφιλελεύθερων «μεταρρυθμίσεων» του Καραμανλή. Οποιο
μέτωπο κι αν άνοιξε η κυβέρνηση είχε την ίδια κατάληξη, από τις επιθέσεις στο ασφαλιστικό μέχρι
τις επιθέσεις στα δημοκρατικά δικαιώματα. Το κί νημα -οι απεργίες, οι καταλήψεις, οι διαδηλώ σεις- της έφραξαν το δρόμο, της προκάλεσαν
εσωτερικούς καυγάδες και την απομόνωσαν. Ού τε καν η συναίνεση του Γ. Παπανδρέου σε βασικά
ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Αρθρου 16,
δεν μπόρεσε να τη σώσει.
Οι υπουργοί της ΝΔ ξεκινούσαν με «τσαμπουκά», δηλώνοντας ότι «έχουμε την πλειοψηφία» και
ότι όσοι φωνάζουν είναι «περιθώριο» και «μειοψη φίες». Σύντομα ανακάλυπταν ότι ισχύει το αντί θετο –ότι η πλειοψηφία είναι με τους απεργούς
δασκάλους, τους φοιτητές που κάνουν καταλή ψεις, τους Πα κι στα νούς που κα ταγ γέ λουν τις
απαγωγές από το παρακράτος του Βουλγαράκη.
Η μια επίθεση μετά την άλλη κόλησε και η κυβέρνηση άρχισε να πάσχει από το λεγόμενο «σύνδρομο της γαργάρας.»

Αυτή είναι η αποφασιστική αιτία της σημερινής
της κρίσης κι όχι η «αριθμητική» του εκλογικού
νόμου. Το προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν
προτάσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
για την αλλαγή του εκλογικού νόμου ώστε να δίνει πιο σίγουρη αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα.
Αν πά ρου με τις εκλο γές τώ ρα το φθι νό πω ρο,
ήταν η συλλογιστική τους, κι η αυτοδυναμία είναι
οριακή, θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε εκλογές
λίγο αργότερα και με τον νέο εκλογικό νόμο, θα
αποκτήσουμε την πολυπόθητη «σταθερότητα».
Ομως, η πολιτική κρίση δεν αντιμετώπιζεται με τα
τερτίπια του οποιουδήποτε εκλογικού νόμου.
Αυτό που πρέπει να απασχολεί την Αριστερά
και τον κόσμο που παλεύει ενάντια στις επιθέσεις
των καπιταλιστών, δεν είναι αν θα «έχουμε σταθερή κυβέρνηση» με μια πεντακομματική βουλή, αλ λά το ποιος θα είναι ο πέμπτος σε αυτή τη βουλή.
Η συζήτηση στις εφημερίδες και τα κανάλια θεωρεί σχεδόν ως το πιο φυσιολογικό πράγμα στο
κόσμο ότι αυτός ο πέμπτος θα είναι το ΛΑΟΣ του
Καρατζαφέρη. Για κάποιους στο ΠΑΣΟΚ αυτό
δεν είναι καθόλου κακή εξέλιξη, αφού «έτσι κι αλ λιώς ο Καρατζαφέρης θα κόψει ψήφους από τη
ΝΔ.» Είναι μια επικίνδυνη λογική.
Το κόμμα του Καρατζαφέρη δεν είναι μια γρα φική εκδοχή της «λαϊκής δεξιάς». Ο Καρατζαφέ ρης είναι ο επίδοξος μιμητής του Λεπέν στην Ελλάδα. Ο ΛΑΟΣ είναι θερμοκήπιο και φυτώριο των
φασιστών. Στις τάξεις του φιγουράρουν πρώην
χουντικοί, οι φασίστες του Βορίδη, θαυμαστές
του Χίτλερ όπως ο Κ. Πλεύρης, νεοναζί που απο φάσισαν να αφήσουν προς το παρόν στην άκρη
τα ρόπαλα και τους σουγιάδες και να φορέσουν

τρέψει να κάνει τέτοιες υποκριτικές “επιθέσεις φιλίας”
Η εί σο δος του Κα ρα τζα φέρη στη βουλή δεν θα σημαίνει απλά ότι εκεί στην αί θουσα των συνεδριάσεων θα
ακούγεται μια ακόμα φωνή
δίπλα σε αυτή των κομμάτων
της αριστεράς για παράδειγμα. Στη Γαλ λία, φτά σα με
στις εκλογές που έβγαλαν νικη τή τον Σαρ κο ζί, με αυ τό
που ονομάστηκε «λεπενοποίη ση της επί ση μης πο λι τι To νεκροταφείο της Nίκαιας μετά από επίθεση φασιστικών
κής». Ο Σαρκοζί έκλεψε τα
συμμοριών ύστερα από αντισημιτικές δηλώσεις Kαρατζαφέρη
συνθήματα και –τους ψηφοφόρους του Λεπέν. Δεν θέ το κοστούμι του καθώς πρέπει πολιτικού.
λουμε να γίνει το ίδιο και εδώ.
Ο Κα ρα τζα φέ ρης αυ το προ βάλ λε ται σαν το
«παιδί του λαού» που τα «λέει έξω από τα δόντια»
Φύση
ενάντια στους Αμερικάνους, την «παγκοσμιοποίηΓι’ αυτό η Αριστερά θα πρέπει να συγκρουστεί
ση». Πί σω από αυ τές τις με γά λες κου βέ ντες,
ανοιχτά μαζί του το επόμενο διάστημα. Να ξεσκεόμως, εύκολα διακρίνεται το πραγματικό πρόπάσει την πραγματική φύση του κόμματός του,
γραμμα του Καρατζαφέρη: ρατσισμός, αστυνοένα κόμμα των πλούσιων, φασιστών και των δε μοκρατία, πολεμοκαπηλεία. Το πραγματικό του
σποτάδων. Να πει ανοιχτά στο κόσμο, στους χώπρόσωπο το είδαμε όταν έβγαινε στα κανάλια να
ρους δουλειάς και στις φτωχογειτονιές, ότι η ψήβρίσει τους «αλήτες» φοιτητές που υποτίθεται
φος στον Καρατζαφέρη δεν είναι ψήφος «ενάντια
«βεβήλωσαν» τον Αγνωστο Στρατιώτη, ή όταν έδιστο κατεστημένο» κι ότι η πραγματική σύγκρουνε κάλυψη στους χρυσαυγίτες που έκαιγαν στο
ση με το «κατεστημένο» περνάει από το συλλογιΣύνταγμα τα βιβλία ιστορίας της ΣΤ Δημοτικού.
κό αγώνα για να αλλάξουμε την κοινωνία.
Aκίνητα
Και δεν είναι καθόλου «μοιραίο» ότι θα πραγ ματοποιηθεί το σενάριο των δημοσκοπήσεων. Τα
Ξεκίνησε ήδη την προεκλογική του εκστρατεία
προηγούμενα χρόνια αυτό που έχει συμβεί είναι
με αφίσες που καταγγέλουν την «οικογενειοκρα μια μετατόπιση στις ιδέες και τις απόψεις εκατοτία» τις δυναστείες των Καραμανλήδων, των Παντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και αυτή η μετατόπιπανδρέου και των Μητσοτάκηδων. Τώρα, όμως,
ση είναι προς τα αριστερά όχι προς τα δεξιά. Τα
που δημοσιεύτηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτιμεγάλα κινήματα των τελευταίων χρόνων, από το
κών, ο Καρατζαφέρης βρέθηκε να είναι πάμπλουαντιπολεμικό μέχρι το κίνημα των καταλήψεων,
τος, με με ρι κά εκα τομ μύ ρια κα τα θέ σεις στην
αυτή την πραγματικότητα αποδεικνύουν.
τράπεζα και ...37 ακίνητα!
Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να μπορεί να
Ενώ είναι όλα αυτά, ο Καρατζαφέρης προσπαεκφράσει όλο αυτό τον κόσμο. Κι αυτό μπορεί να
θεί να φορέσει το μανδύα του «αντιπλουτοκράτη»
το κάνει η ριζοσπαστική Αριστερά που έχει πρωγιατί έχει καταλάβει προς ποια κατεύθυνση στρέταγωνιστήσει στις μάχες του προηγούμενου διαφεται η οργή των εργαζόμενων: προς τ’ αριστερά.
στήματος. Αυτή η Αριστερά μπορεί να προσφέρει
Γι’ αυτό έφτασε, στην πρόσφατη συνέντευξη τύτο όραμα της ελπίδας, τη σύγκρουση με τον καπου στο Ζάππειο να κάνει «επίθεση φιλίας» στο
πιταλισμό και να φράξει έτσι το δρόμο στους Κα ΚΚΕ: «Αυτά που λέω είναι εν πολλοίς αυτά που πιρατζαφέρηδες. Μια πεντακομματική βουλή; Γιατί
στεύει και το ΚΚΕ, γι’ αυτό η ταύτιση της ψήφου
όχι! Με την ριζοσπαστική Αριστερά.
μου με τον σύντροφο Βαφείδη στο Ευρωκοινο βούλιο είναι περίπου 85%-90%» δήλωσε.
Λέανδρος Mπόλαρης
Kανείς στην Aριστερά δεν πρέπει να του επι-
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Aνοίξτε τις παραλίες
Δ

ιαδήλωση στο κέντρο της Aθήνας πραγματοποιού σαν την Tρίτη το απόγευ μα, την ώρα
που η Eργατική Aλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογρα φείο, κά τοι κοι των πα ρα λια κών δή μων της
Aθήνας που, με κέντρο την παραλιακή ζώνη του Eλληνικού, διεκδικούν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες
τις ακτές. Mετά την επιτυχημένη κινη τοποίηση της
περασμένης Tετάρτης 30/5 στο Eλληνικό, όπου χιλιάδες συγκεντρωμένοι γκρέμισαν τα κάγκελα σε μεγάλο τμήμα της παραλίας, αποφασίστηκε ότι το επόμενο βήμα είναι η κάθοδος στην Aθήνα με διαδήλωση
στη Bουλή και το μέγαρο Mαξίμου.
Tο αίτημα για ελεύθερες παραλίες, σε συνδυασμό
με την κίνηση του δημάρχου Eλληνικού να ξεκινήσει
απεργία πείνας, έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους των

νοτιοανατολικών περιοχών της Aθήνας που κινητοποιούνται για να το κάνουν πράξη. H δράση τους
βρίσκει συμπαράσταση από τους εργαζόμενους και
τη νεολαία σε ολόκληρη την Aττική που πρέπει να
πληρώνουν πανάκριβα για ένα μπάνιο στην παραλία
αλλά και να ανέχονται τη μόλυνση της θάλλασας από
τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, και τα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούν παράνομα σε χώρους που και
νομικά είναι δημόσιοι.
O μόνος που πλέον σφυρίζει αδιάφορα μπροστά
στο αίτημα του κόσμου για ελεύθερη πρόσβαση στις
παραλίες είναι η κυβέρνηση της NΔ. H άρνησή της
να πάρει θέση δείχνει ότι δεν έχει καμιά πρόθεση να
τα βάλει με τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύο νται παράνομα την περιοχή, ούτε βέβαια να κάνει πίσω από τα σχέδιά της για πλήρη ιδιωτικοποίηση των

ακτών. Στηρίζει τα ιδιωτικά συμφέροντα και τα κέρδη
τους και αδιαφορεί για τους κατοίκους και το περι βάλλον.
O μόνος που μπορεί να επιβάλει ότι θα μπει τέλος
σε αυτή την ασυδοσία είναι το ίδιο το κίνημα των κατοίκων που όπως φαίνεται θα συνεχίσει δυναμικά.
Aκόμα και η ημερομηνία της νέας διαδήλωσης δεν
επιλέχτηκε τυχαία. H 5 Iούνη, Παγκόσμια Hμέρα Περιβάλλοντος, γιορτάστηκε φέτος όχι με τις ψεύτικες
εκκλήσεις των πολιτικών, αλλά με μια δυναμική διαδήλωση που στέλνει το μήνυμα ότι οι πραγματικοί
ένοχοι, αυτοί που κερδίζουν από την καταπάτηση
των ελεύθερων χώρων, των ακτών και την καταστρο φή του περιβάλλοντος, έχουν μπει στο στόχαστρο
του κινήματος.

Bουλγαράκης - Πολύδωρας
όπως Kαρατζαφέρης
STOP ΣTHN “ΠATPIΩTIKH” ΛOΓOKPIΣIA
Επειτα από ανώνυμη καταγγελία
οι πραίτορες του Πολύδωρα εισέβαλαν το περασμένο Σάββατο στις
εγκαταστάσεις της HELEXPO στο
Μαρούσι όπου στεγάζονταν η εικαστι κή διοργά νωση Art Athina, και
κατάσχεσε με τη βία έργο της σκηνο θέ τι δας Εύας Στε φα νή για τί
όπως ανα κοί νω σε η αστυ νο μία
«προσέ βαλε τη δημο σία αιδώ και
τα εθνικά σύμβολα». Επιπλέον ο διευθυντής της έκ θεσης συνελήφθη
και πέρασε όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα.
Ο Βουλγαράκης προσπάθησε με

τις δηλώσεις τους να κρατήσει ίσες
αποστάσεις. Από τη μία για να δικαιολογήσει τον τίτλο του υπουργού Πολιτισμού και από την άλλη
για να μην καταστρέψει την τακτική
του ανοίγματος της ΝΔ στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ: «Το συγκε κρι μέ νο έρ γο δεν εί ναι σύμ φω νο
ούτε με την αισθητική ούτε με τις
αρχές μου, πλην όμως κάθε καλλιτέχνης φέρει το βάρος της υπογραφής του, συνεπώς οι καλλιτέχνες
έχουν τη δυνατότητα και την ελευ θερία της δημιουργίας και οι πολίτες το δικαίωμα να απορρίπτουν ή
όχι ό,τι πιστεύουν πως προβάλλει

τα εθνικά μας σύμβολα».
Συ μπέ ρα σμα; Η θα πρέ πει από
εδώ και στο εξής κάθε έργο να έχει
την άδεια της αστυνομίας πριν εκτεθεί στο κοινό ή έστω να περιλαμβάνει και καμιά κουκούλα που ταιριάζει με την αισθητική του υπουργού
πολιτισμού.
Ο εθνι κι σμός και η λο γο κρι σία
της ΝΔ χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη λοιπόν. Καιρός να ξεμπερδεύου με με όλους αυτούς που τρομοκρατούν κά θε μορ φή της ζω ής μας.
Από τις δουλειές και την παιδεία μέ χρι την τέχνη και την αισθητική μας.

Aντιρρησίες συνείδησης
Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης από την Ελλάδα
και αντιμιλιταριστικές οργανώσεις από Τουρκία, ΗΠΑ, Αγγλία, και η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών, καλέσαν σε ταυτόχρονες δράσεις για την υποστήριξη των αντιρρησιών.
Στα πλαίσια αυτά, στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης, κάλεσε σε εξόρμηση την Δευτέρα 4-6,
στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα.
Στην εκδήλωση συμμετείχε η Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο, και μέλη της διακινούσαν και την εφημερίδα της
Συμμαχίας και τα αυτοκόλητα ενάντια στην στράτευση
στα 18 και ενάντια στην στράτευση των γυναικών. Επίσης

μοιράστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνδέσμου για
τους αντιρρησίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Την εκδήλωση στήριξε και η Πρωτοβουλία Γένοβα, οικολόγοι, η ομάδα “αυτονομία ή βαρβαρότητα”, ενώ παρεβρέθηκε και ο σύντροφος Ορχάν (που επίσης είναι μέλος
της Συμμαχίας), Τούρκος πολιτικός πρόσφυγας, εκ μέ ρους της επιτροπής αλληλεγγύης Τούρκων και Κούρδων
πολιτικών προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα.

Γιώργος Χαλκιάς, οικολόγος, μέλος της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο

Φειδίου 14-16
τηλ. 210 52 47 584
marxistiko@yahoo.gr

Δικάζουν τον
Σύλλογο
Eργαζομένων
στα Φροντιστήρια Kαθηγητών
Στα δικαστή ρια και συγκε κρι μέ να στη
θέση του κατηγορούμενου θα βρεθούν την
Πέμπτη 7 Iουνίου τέσσερις συνδικαλιστές
του ΔΣ του Συλλόγου Eργαζομένων στα
Φροντιστήρια Kαθηγητών (ΣEΦK), ύστερα
από μή νυση που έχει καταθέσει εναντίον
τους ο αντιπρόεδρος του Eπαγγελματικού
Σωματείου Iδιοκτητών Φροντιστηρίων Mέσης Eκ παί δευσης Aτ τι κής (EΣIΦMEA). O
τελευταίος διεκδικεί “από την ηγεσία του
συνδικάτου να καταβάλει 1.310.000 ευρώ
στον ίδιο και τους συ νερ γά τες του, ως
αποζημίωση για την παρεμπόδιση της λειτουρ γί ας του φρο ντι στη ρίου τους εν
ώρα… διακοπών!”
Tο “αδίκημα” των τεσσάρων συνδικαλιστών (πρόεδρος, γενική γραμματέας και
δύο μέλη του ΔΣ) είναι ότι την επόμενη της
Πρωτοχρονιάς του 2006, ημέρα αργίας για
όλα τα φροντιστήρια σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, έπιασαν δύο φροντιστή ρια στην περιοχή του Aιγάλεω να λειτουρ γούν πα ρά νο μα και με την πα ρέμ βα σή
τους τα έκλεισαν. H επιτυχημένη κινητο ποίησή τους, όμως, εξόργισε τους ιδιοκτή τες και ο ένας από αυτούς, νυν αντιπρόεδρος του EΣIΦMEA, ανέλαβε λίγους μήνες
μετά να καταθέσει μήνυση εναντίον των
συνδικαλιστών κατηγορώντας τους λίγο
πολύ για “δυσφήμιση” της επιχείρησης αλ λά και του ίδιου προσωπικά.
Eίναι πραγματικά εξοργιστικό την ίδια
στιγμή που οι εργοδότες παρανομούν παραβιάζοντας αργίες, να έχουν το θράσος
να στέλνουν συνδικαλιστές στα δικαστήρια
προ σπα θώ ντας να ποι νι κο ποιή σουν τη
δράση των συνδικάτων και να χτυπήσουν
όλες τις κατακτήσεις των εργαζόμενων. Tα
σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Διεκδικούμε την αθώ ω ση των συν δι κα λι στών του
ΣEΦK και συνεχίζουμε τη δράση μας μαζί
με το κίνημα της Παιδείας μέχρι να δούμε
τους πραγματικούς παράνομους στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Eκθεση
βιβλίου σε
Θεσσαλονίκη
και Aιγάλεω
Το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
συμ με τέ χει τον μή να Ιο ύ νη σε
δύο Εκθέσεις Βιβλίου.
Στη 1 Ιούνη, ξεκίνησε η Έκθεση Βι βλίου στην πα ρα λία του
Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.
H Eκθεση θα διαρκέσει μέχρι
τις 17 Iούνη και θα λειτουργεί καθημερινά 6.30μμ-11μμ, καθώς και
το πρωί τις Κυ ρια κές από
10.30πμ μέχρι 1.30μμ.
To Mαρ ξι στι κό Bι βλιο πω λείο
θα βρί σκε ται στο πε ρί πτε ρο
Nο160 και στις 10 Iούνη θα γίνει
η παρουσίαση των νέων του εκδόσεων.
Παράλληλα, την Παρασκευή 8
Ιούνη εγκαινιάζεται η Έκθεση Βιβλίου στο Άλσος του Δήμου Αιγάλεω. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
θα βρίσκεται στο περίπτερο 3 και
η Έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 6μμ ως τις 11μμ, μέχρι και τις 24 Ιούνη.
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Aπεργία ΠOEΔHN στις 14 Iούνη
24ωρη πα νελλα δική απερ γία την
Πέ μπτη 14 Ιού νη και συ γκέντρω ση
στις 11.30πμ στο Υπουργείο Υγείας
αποφάσισε η ΠΟΕΔΗΝ. Για τα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά καλεί σε
6ωρη στάση 9πμ-3μμ ενώ οργανώνει
σύσκε ψη Δ.Σ. Σω μα τείων Αθή νας –
Πειραιά την Παρασκευή 8 Ιουνίου και
ώρα 09:30π.μ. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL με θέμα την οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης .
Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ξαναπιάνουν το νήμα του αγώνα κόντρα στην πολιτική της διάλυσης της Δημόσιας Υγείας που έχει κάνει σημαία του ο Αβραμόπουλος και η
κυβέρνηση της ΝΔ, την ίδια στιγμή
που δεν τσιγκουνεύεται τα παχιά λόγια και τις υποσχέσεις. Τα βασικά αιτήματα της απεργίας είναι η αύξηση
της χρηματοδότησης της Δημόσιας
Υγείας, άμεση ένταξη των εργαζομένων στα νοσοκομεία στα Βαρέα και
Αν θυ γιει νά Επαγ γέλ μα τα, προ σλή ψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και άμε-

ση καταβολή του επιδόματος των 176
ευρώ, όχι στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, όχι στις συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα και δημοκρατικές
διαδικασίες στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) και εκπροσώπων στα
ΔΣ των νοσοκομείων.
Οπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: «Οι 9.000 προσλήψεις του κου Κακλαμάνη και οι 14.000 του κου Αβραμόπουλου που θα πλημμύριζαν τα νοσοκομεία με προσωπικό είναι ευθεία
πρόκληση και προσβολή στη νοημο σύ νη τό σο των ερ γα ζο μέ νων στην
Υγεία-Πρόνοια όσο και των πολιτών.
Μόνιμες προσλήψεις δεν πρόκειται να
γίνουν, καθώς είναι στόχος της κυβέρνησης η ελαστικοποίηση των ερ γασιακών σχέσεων. Τα ιδιωτικά συνεργεία, το επικουρικό προσωπικό, οι
συμβασιούχοι, τα προγράμματα stage
και το ενοικιαζόμενο προσωπικό είναι
το μέλ λον που μας επι φυ λάσ σουν
αγνο ώ ντας τις πά γιες και διαρ κείς
ανάγκες τους συστήματος.
Καθημερινά όλο και περισσότερες

Ξανά στο πόδι

λειτουργίες περικόπτονται, τμήματα
κλείνουν , κρεβάτια ΜΕΘ λιγοστεύ ουν, χειρουργικά τραπέζια αδρανοποιούνται προς τέρψιν και εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων. Τα
εργασιακά δικαιώματα καταστρατηγούνται και παραβιάζονται. Η ασφαλής λειτουργία για εργαζόμενους και
ασθενείς έχει φτάσει στα όριά της. Το
σύστημα λειτουργεί χάριν της αυτοθυσίας και της υπευθυνότητας των
λει τουρ γών του, που έχουν αφε θεί
μόνοι τους, αβοήθητοι, να βγάλουν το
φίδι από την τρύπα».
Τα τραγικά αποτελέσματα των περικοπών και της έλλειψης προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία φάνη καν πολύ καθαρά από τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Μεταξά την Δευτέρα 4/6, όταν ύστερα από πυρκαγιά
στο χώρο με τις γεννήτριες το νοσοκομείο έμεινε χωρίς ρεύμα για τέσσερις ώρες με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν ασθενείς. Οπως είχε καταγγείλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, στο νοσοκομείο δεν υπήρχε ηλεκτρολόγος
μη χα νι κός για τη συ ντή ρη ση των

εγκαταστάσεων, που είχε ανατεθεί σε
ιδιωτική εταιρεία.
Την προηγούμενη εβδομάδα στις
30/5, 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ με βασι κά αι τή μα τα προ σλή ψεις νέ ων για τρών, αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια εργασίας. Στο Κρατι κό της Νί καιας οι για τροί ύστε ρα
από δύο μαζικές Γενικές Συνελεύσεις
είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν
σε κλεί σι μο της εφη με ρί ας από τις
4/6 και ύστερα από την απειλή των κινητοποιήσεων κατάφεραν να πληρωθούν τις εφημερίες τεσσάρων μηνών.
Τα αιτήματα των γιατρών και των
νοσηλευτών είναι κοινά και αφορούν
την αύξηση της χρηματοδότησης της
Δημόσιας Υγείας. Η 14 Ιούνη χρειάζεται να μετατραπεί σε ημέρα πανοσοκομειακής απεργίας, γιατρών και νοσηλευτών και να στείλει έτσι το μήνυμα στον Αβρα μό που λο ότι η δι κιά
τους δύναμη μπορεί να βάλει τέρμα
στην πολιτική της λιτότητας και των
ψεύτικων υποσχέσεων.

KAΘAPIΣTPIEΣ ΣXOΛEIΩN
48ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποίησαν
στις 30 και 31 Mάη οι καθαρίστριες των Δημοσίων
Σχολείων, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους καθώς και τη πλήρη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων καθαριστριών που έμειναν
έξω από το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου.
Tην πρώτη ημέρα της απεργίας, χιλιάδες καθαρίστριες από όλη την Eλλάδα διαδήλωσαν στο κέντρο
της Aθήνας φωνάζοντας συνθήματα όπως "Σχολεία
καθαρά, με πλήρη εργασία και σταθερή δουλειά"
και "Oχι άλλη κοροϊδία, γιατί στις εκλογές θα έχετε
κηδεία".
H κυβέρνηση της NΔ, μετά την προεκλογική απάτη πε ρί μο νι μο ποί η σης 250.000 συμ βα σιού χων,
προσπαθεί να χτυπήσει ακόμα και τα κομμάτια των
συμ βα σιού χων που κα τά φε ραν με τους αγώ νες
τους να ενταχτούν στο ΠΔ. Eτσι το υπουργείο Παιδείας αφήνει απλήρωτες τις καθαρίστριες των σχολείων, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος μισθοδοσίας τους με το να "μονιμοποιεί" 2500 εργα ζόμενες (από τις 8.000) με συμβάσεις απασχόλησης
της μισής, μίας ή και μιάμισης ώρας ημερησίως,
ενώ προ σπα θεί να ανα τρέ ψει και από φα ση του
Aρείου
Πά γου που υπα γο ρεύ ει τη μο νι μο ποί η ση των
υπόλοιπων 3.500 εργαζόμενων στην καθαριότητα
των δημοσίων σχολείων.
"Eχουμε να πληρωθούμε από το Δεκέμβριο", μας
είπε η Στέλλα Γερασιμάτου, πρόεδρος του Συλλό γου Kαθαριστριών Σχολείων Aθήνας, "Oλα ξεκίνη σαν όταν βγήκε ένα ΦEK διορθωτικό του υπουργεί -

EKA

ου Παιδείας που λέει ότι θα μας πληρώνουν οι δήμοι. Tώρα το υπουργείο Eσωτερικών ισχυρίζεται ότι
έχει δώσει τα λεφτά στους δήμους αλλά οι δήμοι
αρνούνται να πληρώσουν. Δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις, διαιωνίζεται το μπαλάκι από τους δήμους
στην κυβέρνηση και αντίστροφα. Eμείς δεν σταματάμε αν δεν πάρουμε επίσημη δέσμευση".
Η συγκέντρωση ξεκίνησε στην πλατεία Kοραή και
κατευθύνθηκε στη Bουλή. Aμέσως μετά, τα προεδρεία των συλλόγων από όλη την Eλλάδα πήγαν
στο υπουργείο Παιδείας όπου τους υποσχέθηκε ότι
το υπουργείο θα ξεκινήσει να καταβάλει τους μισθούς από τον Iούλιο και θα μεριμνήσει για να μην

χαθούν οι απλήρωτοι μισθοί. Oι καθαρίστριες είναι
σε επιφυλακή αν η υπόσχεση μείνει στα λόγια, ενώ
θα συνεχίζουν να παλεύουν για τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων.
"Eχουμε έρθει σήμερα από την Πάτρα πολλές κα θαρίστριες που έχουμε μείνει έξω από το ΠΔ" μας
είπε η Aγγελική, "Eίμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα
που μας έχουν αφήσει έξω, συνεχίζουμε να παίρνουμε τον άθλιο μισθό των 240-260 ευρώ, μας παίρνουν με 10 μήνες σύμβαση και το Σεπτέμβρη δε ξέρουμε αν θα μπούμε στα σχολεία να δουλέψουμε.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε".

MIΣΘΩTOI TEXNIKOI
24ωρη απεργία έχει κηρύξει για τις
19 Ιούνη το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών με συγκέντρωση στις 9 το
πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Οι μισθωτοί τεχνικοί, που εργάζονται
σε κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία, απαιτούν να απορριφθεί η αγωγή που κάνει η εργοδοσία ενάντια στη Συλλογική Σύμβαση
που κατέληξε η Διαιτησία τον Μάρτη.
Η ΣΣΕ δεν ήταν αυτή που διεκδι -

Με στάσεις εργασίας απαντάνε οι εργαζό με νοι των Ναυ πη γεί ων Σκα ρα μα γκά
στην πρόκληση της εταιρείας να προχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα στην ομαδική απόλυση 12 συναδέλφων τους. Στην
Γενική Συνέλευση που έγινε την Τρίτη 5 Ιούνη 1.203 εργαζόμενοι ψήφισαν υπέρ των
κινητοποιήσεων και μόνο 7 κατά!
Το πρόγραμμα των στάσεων εργασίας
πε ρι λαμ βά νει από δύο τρί ω ρες στά σεις
από την Τετάρτη 6 Ιούνη μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιούνη σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Τα πρωινά την ώρα έναρξης
της στάσης ( 7πμ) θα πραγματοποιείται και
αποκλεισμός της πύλης του Ναυπηγείου.
Επίσης οι εργαζόμενοι αποφάσισαν ακόμη
ότι όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις δεν θα
πραγματοποιείται καμιά εργασία Σάββατο
ή Κυριακή και καμιά υπερωριακή απασχόληση όλο το 24ωρο.
Οταν ανα κοι νώ θη καν οι απο λύ σεις την
Πέμπτη 31 Μάη οι εργαζόμενοι προχώρη σαν άμεσα σε στάσεις εργασίας.
Η εταιρεία που έχει πάρει τα ναυπηγεία
του Σκαραμαγκά εκβιάζει με τις απολύσεις
στα παζάρια της με την κυβέρνηση για τις
καινούργιες παραγγελίες. Οπως αναφέρει
η ανακοίνωση του σωματείου «στην επιχειρηματική διαμάχη κυβέρνησης-εταιρείας
οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούμε να μπούμε στη μέση και να γίνουμε μοχλός πίεσης
κανενός. Το δικαίωμα στην εργασία είναι
αδιαπράγματευτο. Οι εργαζόμενοι δεν θα
πληρώσουν το μάρμαρο.»

κούσε το σωματείο. Αλλά παρόλα αυ τά, περιέχει ένα πολύ σημαντικό βήμα
προς τα εμπρός, για ένα χώρο που
μαστίζεται από τις «ελαστικές» σχέσεις εργασίας και την εργοδοτική αυ θαιρεσία. Στο Αρθρο 3, προβλέπει ότι
στο πεδίο εφαρμογής της συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι τε χνικοί που εργάζονται με εξαρτημένη
σχέση εργασίας ανεξάρτητα από τον
τρόπο πληρωμής τους, δηλαδή μισθό

ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Είναι η πρώτη φορά που μια ΣΣΕ κα λύπτει και εργαζόμενους με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών. Η εργοδοσία
έκανε τα πάντα για να μην περάσει αυτό το άρθρο στην Σύμβαση και μετά
την υπογραφή της Σύμβασης, ο Σύν δεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων
Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) άσκησε ασφαλιστικά
μέτρα και αγωγή κατά του Σωματείου.
Μέχρι και ότι θα υποχρεωθούν να δί-

νουν ασφαλιστικές εισφορές παραπονιούνται οι εργοδότες θεωρώντας ότι
κι αυτό είναι «παράνομο»!
Ο αγώνας που δίνει το Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών είναι κομμάτι της
πάλης που δίνουν όλοι οι εργαζόμενοι
ενάντια στο χτύπημα των συλλογικών
συμβάσεων και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Γι’ αυτό πρέπει να έχουν την
έμπρακτη συμπαράσταση όλων των
συνδικάτων.

Στις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Εργατικού Κέντρου,
μετά τη λήξη του 26ου συνεδρίου του τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής.
ΠΑΣΚΕ 635 ψήφοι και 11 έδρες στο ΔΣ
(655 ψήφοι και 12 έδρες το 2004) ΔΑΣ 512
ψήφοι και 9 έδρες (555 και 10 το 2004),
ΔΑΚΕ 449 ψήφοι και 8 έδρες (282 και 5.
Στηρίχτηκε από την εργοδοτική ΑΣΚΕ του
χώρου των τραπεζών που το 2004 είχε πάρει 85 ψήφους) Αυτόνομη Παρέμβαση 137
ψήφους και 3 έδρες (151 και 3), Αγωνιστική Ταξική Ενότητα 51 ψήφους.
Οι σύνεδροι της Πρωτοβουλίας Γένοβα
στήριξαν με τη ψήφο τους το ψηφοδέλτιο
της Αγω νι στι κής Τα ξι κής Ενό τη τας, το
οποίο τελικά δεν κατόρθωσε να κερδίσει
έδρα στη διοίκηση του ΕΚΑ παρόλο που εί χε υπόλοιπο 51 ενώ η Aυτόνομη Παρέμβαση πήρε την τρίτη έδρα με υπόλοιπο 20.
Παρά τα εμπόδια του νόμου, όμως η ATE
έφτασε στην κατάκτηση της έδρας και θα
μπορούσε να την κερδήσει.
Οπως ανέφερε στο Nο768 της Εργατικής Αλ λη λεγ γύ ης ο Γ. Θε ο χά ρης, σύ νε δρος της Γένοβα από την Ιντρακόμ «Για
μας μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να
λειτουργήσει σαν ένα κέντρο πρωτοβουλιών ενωτικών που να μπορεί να ανοίγει αυτά
τα μέτωπα να οργανώνει τις μάχες προσπαθώντας να τραβήξει σε αυτή την κατεύθυνση μεγάλα κομμάτια εργαζόμενων αλλά
και ολόκληρο το ΕΚΑ. Δυστυχώς μεγάλο
κομμάτι των συνέδρων της ριζοσπαστικής
αριστεράς αντιλαμβάνονταν αυτή την προσπάθεια περισσότερο σαν ένα μέτωπο της
ριζοσπαστικής αριστεράς με τον εαυτό της
χωρίς τη δυναμική που προτείναμε.»

Tρομοκράτες
είναι
ο Πολύδωρας
& ο Mουσάραφ
όχι οι μετανάστες απ’ το Πακιστάν

M

ε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση θα
πανηγυρίσει η Πακιστανική Kοινότη τα Eλ λά δος την αθώ ω ση του
προ έ δρου της Tζα βέντ Aσλάμ από τον
Aρειο Πά γο και την απόρ ριψη της απέλασής του στη χούντα του Πακιστάν. Tην Kυριακή 10 Iούνη, στις 7μμ, στην πλατεία Kοτζιά μας καλεί όλους να γιορτάσουμε τη μεγάλη αυτή νίκη και να φωνάξουμε ότι καμία
από τις νέες απειλές κατά των Πακιστανών
δεν θα περάσει.
Συνδιοργανωτές στην εκδήλωση είναι η
Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, η ΓΣEE
και το EKA, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό της Πακιστανικής Kοινότητας τόσο στην αποκάλυψη των απαγωγών
όσο και στη μάχη να αποδειχτεί ότι η δίωξη
του Tζαβέντ ήταν μια πολιτική υπόθεση με
στόχο τον εκφοβισμό των Πακιστανών για
να σταματήσουν τις αποκαλύψεις.
H Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο κυκο λο φο ρεί αφί σα που κα λεί στην γιορ τή
στις 10 Iούνη με το σύνθημα "Γιορτάζουμε
τη Nίκη, Συνεχίζουμε τον Aγώνα", καθώς η
πακιστανική πρεσβεία στην Aθήνα σε συνερ γα σία με την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή
στήνουν νέους εκβιασμούς και σκευωρίες
για να φιμώσουν τους Πακιστανούς και να
συγκαλύψουν το σκάνδαλο.
Πρόσφατα, κατά παραγγελία του ίδιου
του πακιστανού πρέσβη συντάχτηκε λίστα
200 πακιστανών που φέρονται να συμμετέχουν σε κυκλώματα λαθρεμπορίας μετανα στών και δόθηκε η εντολή στις περιφέρειες
να μην τους ανανεώσουν τις άδειες παρα μονής τους.
Παράλληλα με τη σύνταξη της λίστας, η
πρεσβεία προχώρησε ένα ακόμα βήμα, κα λώντας την ελληνική κυβέρνηση να αναλά βει δράση ενάντια σε αυτά τα κυκλώματα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Eλευθερο πυπίας στις 29/5 "Kύμα 10.000 παράνομων
μεταναστών απειλεί να πλήξει την Eλλάδα,
βάσει προειδοποίησης που απηύθυνε στη
χώ ρα η πα κι στα νι κή πρε σβεία στην Aθή να…H προειδοποίηση αναφέρει ότι οι λα θρομετανάστες έχουν ήδη μεταφερθεί στην
Tουρκία από κύκλωμα διακίνησης δουλε μπόρων και από τώρα έως το Σεπτέμβριο
αναμένεται να προωθηθούν σε Eλλάδα και
Iταλία. H πακιστανική εφημερίδα 'Nτον' και

το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων 'Kρόνος' …
επισημαίνουν ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των διακινούμενων λαθρομεταναστών
που το πακιστανικό δίκτυο προφανώς συνδέεται με ισχυρές συμμορίες σε Iράν, Tουρκία και Eλλάδα".
H πακιστανική πρεσβεία, που δεν δίστασε
να στείλει τον Tζαβέντ Aσλάμ στα δικαστήρια με την ψεύτικη κατηγορία της διακίνησης λαθρομεταναστών, συνεχίζει τα ψέματα
κάνοντας και πάλι λόγο για "ισχυρές συμμορίες" δουλεμπόρων στην Eλλάδα και συντάσοντας λίστες υπόπτων. Eίναι μια ξεκάθαρη
απειλή προς όλα τα μέλη της Πακιστανικής
Kοινότητας που συμμετείχαν στην αποκάλυψη των απαγωγών, συμπαραστάθηκαν με
όλες τους τις δυνάμεις στον Tζαβέντ και
εναντιώθηκαν στην πρεσβεία και τη χούντα
του Mουσάραφ, να κάτσουν στα αβγά τους
για να μην βρεθούν κι αυτοί κατηγορούμενοι για δουλεμπόριο.

Λίστες
Πα ράλλη λα υπάρ χουν πληροφο ρίες ότι
έχει συνταχτεί μία δεύτερη λίστα, 30 περίπου
ατόμων -ανάμεσά τους και ο Tζαβέντ Aσλάμπου φέρονται να είναι φανατικοί ισλαμιστές,
εν δυνάμει τρομοκράτες και ύποπτοι για τη
δημιουργία πυρήνων της αλ-Kάιντα στην Eλλάδα. H ύπαρξη μιας τέτοιας λίστας θα αποδεί ξει ότι μπαί νει άμε σα σε εφαρ μο γή η
σκανδαλώδης συμφωνία μεταξύ Eλλάδας και
Πακιστάν που ψήφισε μόνη της η κυβέρνηση
Kαραμανλή στη Bουλή και που ορίζει την πιο
στενή συνεργασία των δύο χωρών στον "πόλεμο κατά της τρομοκρατίας".
Η συμφωνία επιτρέπει στην κυβέρνηση
να απελαύνει πακιστανούς με οποιαδήποτε
κατηγορία ή υποψία παρανομίας πίσω στη
χούντα του Πακιστάν. Ψηφίστηκε μετά τη
δίωξη του Tζαβέντ για να καλύψει το νομικό
κενό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια
της δίκης του, αφού η μη ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας δεν επέτρεπε στους δικαστές του Aρείου Πάγου να προχωρήσουν
στην απέλαση. Mε τη ψήφισή της, η κυβέρνηση έλυσε και αυτό το νομικό εμπόδιο.
Tην ίδια στιγμή οι πιέσεις προς τους απα χθέντες για να πάρουν πίσω τις καταθέσεις
τους πολλαπλασιάζονται σε Eλλάδα και Πα-

κιστάν. Tρία από τα θύματα κατήγγειλαν ότι
η πακιστανική αστυνομία έκανε έφοδο στα
σπίτια των οικογενειών τους στο Πακιστάν
και εκβίασε τους συγγενείς τους να πληρώσουν 50.000 ρουπίες για να τους αφήσουν
ήσυχους.
H αθώωση του Tζαβέντ Aσλάμ ήταν μια
μεγάλη νίκη ενάντια στην ισλαμοφοβία και
το ρατσισμό της κυβέρνησης Kαραμανλή,
ενάντια στην προσπάθεια καταπάτησης των
δη μο κρα τι κών δι καιω μά των. Tαυ τό χρο να
όμως ήταν η πρώτη νίκη ενός αγώνα που θα
έχει συνέχεια μέχρι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι.
Eίναι γεγονός ότι μετά την αποκάλυψη
των απαγωγών, η Πακιστανική Kοινότητα
Eλλάδος έχει μπει στο στόχαστρο των πολεμοκάπηλων της πρεσβείας και της κυβέρνησης Kαραμανλή που δεν πρόκειται να της
συγχωρήσουν το θάρρος της, ούτε πρόκειται να πα ρα δε χτούν ότι το έγκλη μα των
απαγωγών βαραίνει τους ίδιους. Mπορεί να
απέτυχαν με την δίωξη του Tζαβέντ, αλλά
θα συνεχίσουν μέχρι να βουλώσουν τα στόματα των απαχθέντων και όλων Πακιστανών
και να επιβάλλουν, ως πιστοί σύμμαχοι του
Mπους, ότι ο "πόλεμος κατά της τρομοκρα τίας" θα κυριαρχήσει. Eίναι και πάλι στο χέρι του αντιπολεμικού κινήματος, που τόσο
καιρό στάθηκε στο πλευρό των Πακιστανών
και που μόνο με τη δική του έμπρακτη συμπαράσταση οι Πακιστανοί έχουν δικαιωθεί,
να τους σταματήσει.

Λένα Bερδέ

Kουκουλώνουν
τις απαγωγές
Στο “αρχείο” επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση Kαραμανλή την
υπόθεση των απαγωγών, κουκουλώνοντας το σκάνδαλο. Στο άρθρο του Aλέξανδρου Aυλωνίτη στο Eθνος της Kυριακής αποκαλύπτονται βήμα προς βήμα οι απίστευτες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για να σταματήσουν οι έρευνες.
Σύμφωνα με το άρθρο “Kανένας δικαστικός ή εισαγγελικός
λειτουργός από όσους αναμείχθηκαν στην υπόθεση δεν δέχθηκε
ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα [της υπεράσπισης των Πακιστανών] της κατ’αντιπαράσταση εξέτασης των θυμάτων με
τους φερόμενους ως δράστες, ούτε την υποβολή σε τεστ αναγνώρισης φωνής, ούτε την επίδειξη φωτογραφιών. O ανακριτής
Δ.Oρφανίδης έβγαλε τυπικές κλήσεις για τους κατηγορούμενους στελέχη της EYΠ, χωρίς να το πληροφορηθούν οι συνήγο ροι των Πακιστανών Φρ.Pαγκούσης και Γ.Γκουντούνας…”.
“….Oλοι οι δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί που ασχολήθηκαν με τις απαγωγές θεώρησαν εύλογες τις εξηγήσεις όλων
των μηνυθέντων εκπροσώπων διωκτικών και μυστικών υπηρεσιών ότι είχαν πάρει την καλοκαιρινή άδεια τους την επίμαχη
ακριβώς περίοδο που οι Bρετανοί είχαν ζητήσει με επείγον σήμα τους προς τις ελληνικές αρχές την άμεση συνεργασία τους
για τον εντοπισμό όσων Πακιστανών είχαν τηλεφωνικές κλήσεις με την Aγγλία…”
“…Eτσι πέρα από την προγενέστερη απαλλαγή 7 υπαλλήλων,
προτάθηκε μετά και τις τυπικές κλήσεις, να απαλλαγούν τώρα
και τα στε λέ χη της EYΠ Σ.Tσι τσι μπής και X.Mπα κό που λος,
στους οποίους πρόσφερε πλήρη κάλυψη ο διοικητής της EYΠ
I.Kοραντής. Στον τελευταίο, κατά περίεργο τρόπο, η κυβέρνηση
κοινοποιούσε διάφορα έγγραφα που σχετίζονταν με το πακιστανικό αίτημα για έκδοση του Tζ.Aσλάμ, μαρτυρίες και καταγγελίες εναντίον του κλπ”.

