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τιμή
1,50 ευρώ

H Pιζοσπαστική
Aριστερά και
οι εκλογές

τιμή ενίσχυσης
2,00 ευρώ

Mεγάλες
Συνελεύσεις σε
Πάτρα
Θεσσαλονίκη
Γιάννενα
σελ. 8, 9, 10

Tραπεζίτες και
Yπουργοι
H Mαφία των
ομολόγων
σελ. 5
Xιλιάδες διαδήλωσαν αντιπολεμικά την Kυριακή στο Mάντσεστερ στη διαδοχή Mπλέρ - Mπράουν. Tώρα HΠA, EE, Pωσία ετοιμάζονται να στείλουν τον Mπλέρ στη Mέση Aνατολή

Kαραμανλής-Mπακογιάννη-Πολύδωρας

ΣYNENOXOI
για τις σφαγές και
τα βασανιστήρια

γυρίστε στις
σελίδες 6, 7

Φεστιβάλ
Yπερηφάνειας
σελ. 11

ANTIΠYPAYΛIKH
“AMYNA”;
OXI, Δεν θα
πάρουμε!

Aντιπολεμικό Συλλαλητήριο 12 Iούλη
Πάρκο Eλευθερίας 7.30μμ

σελ. 13
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NOTIA AΦPIKH

ανοιχτή αμφισβήτηση της “παραδοσιακής” συμμαχίας με το Κογκρέσσο, που εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Οπως δηλώνει ένα μέλος του ΚΚ:
“Αν δεν είχαμε δώσει λευκή επιταγή στο Κογκρέσσο, δεν θα βιώναμε τέτοια κατάσταση. Είναι καιρός
να υψώσουμε το λάβαρο της εργατικής τάξης και
να θέσουμε το ερώτημα: τι είδους Νότια Αφρική
θέλουμε μετά τη διαδοχή στο Κογκρέσσο”. Τοπικές
επιτροπές του ΚΚ έχουν πάρει απόφαση για ξεχωριστή εκλογική κάθοδο στις επόμενες εκλογές.

H μεγαλύτερη απεργία από
τότε που έπεσε το Aπαρτχάιντ

Η

μεγαλύτερη απεργία από την εποχή της
πτώσης του απαρτχάιντ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νότια Αφρική. Σχεδόν ένα εκατομμύριο υπάλληλοι απεργούν συνεχώς από τις
αρ χές Ιούνη, διεκδι κώ ντας αυ ξή σεις στους μι σθούς. Η κυβέρνηση είχε προτείνει αύξηση 6,5%,
κάτω από τον πληθωρισμό, και η συνομοσπονδία
των συνδικάτων COSATU απαιτούσε 12%. Στην
τρίτη βδομάδα της απεργίας η κυβέρνηση έκανε
προσφορά 7,25%, λίγο πάνω από τον πλη θωρισμό ενώ τα συνδι κά τα έβα λαν κα τώ τα το όριο
συμβιβασμού το 10%.
Η απερ γία συ γκλο νί ζει ολό κλη ρη τη Νό τια
Αφρική. Οδοκαθαριστές, νοσηλεύτριες και άλλοι
υπάλληλοι διαδηλώνουν κατά δεκάδες χιλιάδες,
ταυτόχρονα σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Κρατάνε πλακάτ που γράφουν “Είμαστε η γενιά του
‘76”, θυμίζοντας τη μεγάλη εξέγερση εναντίον
του απαρτχάιντ στο Σοβέτο πριν από 31 χρόνια.
Τα συνδικάτα οργανώνουν συντονισμένες απεργιακές φρουρές. Η κυβέρνηση καταγγέλλει τη
“βία” των απεργών που δεν αφήνουν όσους θέλουν να πάνε στη δουλειά και η αστυνομία χρησιμο ποιεί αε ρο πλά να για να πα ρα κο λου θεί τις
φρουρές και να βομβαρδίζει με δακρυγόνα.
Eξακόσιοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες πήραν
χαρτί απόλυσης λόγω συμμετοχής στην απεργία,

Μ

ε τά την εκλογή του Σαρ κοζί
στην προ ε δρία της Γαλλί ας
το Μάη, το δεξιό κόμμα UMP
κέρδισε και την πλειοψηφία στη γαλλική βουλή. Οι δύο γύροι των κοινοβουλευτικών εκλογών που έγιναν στις 10
και τις 17 Ιούνη, επιβεβαίωσαν τις τάσεις που είχαν φανεί στις προεδρικές
εκλογές. Παρόλο που η δεξιά κατάφερε να κρατηθεί στην εξουσία (η πρώτη
κυβέρνηση που επανεκλέγεται από το
1978), η νίκη της δεν υπήρξε σαρωτική
όπως φαντάζονταν πολλοί. Στην πραγματικότητα, πήρε λιγότερες έδρες από
το 2002 (313 έναντι 356).
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε πε ρισσότερες έδρες από το 2002 και το
Κομ μου νι στι κό Κόμ μα δι α τή ρη σε 15
βουλευτές παρά τις προβλέψεις ότι θα
κατέρρεε εκλογικά. Το νέο “κεντροδεξιό” κόμμα του Φρανσουά Μπαϊρού,
του αγα πη μέ νου παι διού των ΜΜΕ
στις προεδρικές εκλογές, κέρδισε μό λις 3 έδρες. Πολύ σημαντικότερο είναι
ότι το φασιστικό Εθνικό Μέτωπο του
Ζαν Μα ρί Λε πέν πή ρε τα χει ρό τε ρα
ποσοστά του από τότε που άρχισε την
εκλο γι κή του άνο δο στις αρ χές του
‘80. Πήρε 4,3% στον πρώτο γύρο και
δεν εξέλεξε βουλευτές.
Οι εκλογές είναι επιβεβαίωση ότι η
γαλλική δεξιά με τον Σαρκοζί έχει αρ πάξει την πολιτική πρωτοβουλία των
κινήσεων από τους αντιπάλους του,
ιδιαίτερα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα
που είναι χωρίς προσανατολισμό και
κατεύθυνση. Θα ακολουθήσει μια μά χη για τον έλεγχο του Σοσιαλιστικού
Κόμματος, με πιο πιθανή κατάληξη μια
ηγεσία που θα ψάχνει πιο στενούς δε σμούς με την κεντροδεξιά.

ενώ οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν άφηναν
τα συνδικάτα να ορίσουν προσωπικό ασφαλείας,
προ σπα θώ ντας να προ κα λέ σουν συ γκρού σεις
ανάμεσα στους απεργούς και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι απολύσεις όμως εξόργισαν ακόμη περισσότερο τους απεργούς.
Η απεργία έχει προκαλέσει γενικότερη κρίση
στην πολιτική σκηνή της Νότιας Αφρικής. Από το
1994 όταν έπε σε το απαρ τχά ιντ και έγι ναν οι
πρώτες δημοκρατικές εκλογές με τη συμμετοχή
των μαύρων, τη χώρα κυβερνάει το Αφρικανικό
Εθνικό Κογκρέσσο, το κόμμα του Μαντέλα, που
είχε ηγηθεί στη μάχη κατά του απαρτχάιντ. Το
Κογκρέσσο κυβερνάει με τη
λεγόμενη “τριπλή συμμαχία”,
μα ζί με το Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα Νό τιας Αφρι κής και
τη συνομοσπονδία των συν δι κά των CO SATU. Εί ναι η
πρώτη φορά που μια απερ γία βά ζει τό σο έντο να στο
στόχαστρό της το Κογκρέσσο και έτσι προ κα λεί εντά σεις στην τριπλή συμμαχία.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει
έντονη παρουσία στα συνδικάτα, όμως η υπουργός Δη-

μοσίων Υπηρεσιών, Ζεραλντίν Φρέιζερ-Μολεκέτι
είναι και αυτή μέλος του ΚΚ. Ο πρόεδρος της
COSATU συνεχίζει να την αποκαλεί “συντρόφισ σα”, παρότι η Φρέιζερ-Μολεκέτι δήλωσε ότι “οι
νοσηλεύτριες έπρεπε να απολυθούν προς όφελος των ασθενών”.

Aμφισβήτηση
Παράλληλα εξελίσσεται μάχη ηγεσίας στο Κογκρέσσο, καθώς μέσα στο 2007 θα αποφασιστεί αν
ο Τάμπο Μπέκι θα παραμείνει πρόεδρος. Ετσι έχει
ανοίξει μια γενικότερη συζήτηση στα συνδικάτα και
την Αριστερά. Κάποια κομμάτια του ΚΚ φτάνουν σε

Οπως γράφει η Κλερ Σερούτι, από την αδελφή
ορ γά νω ση του ΣΕΚ στη Νό τια Aφρι κή, “Ke ep
Left”: “Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει αποφασίσει
να τα σπάσει με τα συνδικάτα, και με την CO SATU. Τα συνδικάτα που πίστευαν πως θα έκαναν
επίδειξη δύναμης και θα προχωρούσαν σε γρήγορο συμβιβασμό έπαθαν σοκ. Για την κυβέρνηση,
δύο πράγματα παίζονται. Πρώτον, οι δημόσιοι
υπάλληλοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για
τη λιτότητα που επιβάλλει σε όλη την εργατική
τάξη. Δεύτερον, θέλει να τσακίσει ένα από τα δυνατότερα κομμάτια μιας ογκούμενης εξέγερσης
που για κύρια ζητήματα έχει τη φτώχεια, τη δημοκρα τία και την ισό τη τα. Πριν από τις το πι κές
εκλο γές του 2005 ξέ σπα σαν τα ρα χές ενά ντια
στην άθλια υγιεινή και την κυβέρνηση που δεν
ακούει. Ακόμη και σήμερα καίγονται λάστιχα για
οδοφράγματα ώστε να μη γίνουν εξώσεις.
Πέρυσι, τρεις μεγάλες απεργίες από τους φτωχότερους συμβασιούχους ξέσπασαν κυρίως από
την οργή ενάντια στους μεγάλους μισθούς των
αφεντικών. Τώρα, οι απεργοί διαμαρτύρονται για
την κυβέρνηση που ‘σκέφτεται μόνο τον εαυτό
της’. Η απεργία έχει ανοίξει ευρύτερα ερωτήματα
για την κοινωνία. Ολο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να πάμε παραπέρα από
την αλλαγή ηγεσίας του Κογκρέσσου”.

Oι βουλευτικές εκλογές
δεν ήταν “θρίαμβος Σαρκοζί”

ΓAΛΛIA:

Μετά την εκλογή του, ο Σαρκοζί προσπάθησε να μασκαρέψει το σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά του με ένα
πιο “πλουραλιστικό” προφίλ, εντάσσοντας στην κυβέρνησή του κάποιες από
τις πιο ασυνεπείς μορφές των Σοσιαλιστών, για παράδειγμα έβαλε Υπουργό
Εξω τε ρι κών, τον Μπερ νάρ Κου σνέρ,
ιδρυτή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Ομως η περιορισμένη νίκη της δεξιάς δείχνει πως ο Σαρκοζί δεν θα μπορέσει να τα κάνει όλα όπως θέλει. Μια
πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως
η κυ βέρ νη ση απο δυ να μώ θη κε πα ρά
ενισχύθηκε από το δεύτερο γύρο των
εκλο γών. Αυ τό υπο γραμ μί στη κε από
την ήττα του Αλέν Ζιπέ στο Μπορντό.
Ο Ζιπέ, πρώην πρωθυπουργός και ση -

μαντική φυσιογνωμία στην κυβέρνηση
του Σαρκοζί, τώρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί, προκαλώντας έναν ντροπιαστικό ανασχηματισμό, ούτε ένα μήνα
από το σχηματισμό της κυβέρνησης.

Aποτυχία
Η νίκη της δεξιάς είναι λιγότερο έκφραση γενικευμένου ενθουσιασμού για
τον αυταρχικό νεοφιλελευθερισμό, και
περισσότερο αποτέλεσμα της αποτυχίας των Σοσιαλι στών να προ σφέ ρουν
συνεπή αντιπολίτευση στον Σαρκοζί. Η
ριζοσπαστική αριστερά έχει ακόμη κάποιο δρόμο να διανύσει για να οικοδομήσει μια πραγματική εκλογική εναλλακτι κή λύ ση απέ να ντι στους Σο σιαλι στές. Το άθροισμα των τροτσκιστικών
ψηφο δελτίων έφτασε το 3,5% και το

Aνακοίνωση της LCR
Οι 492 υποψήφιες και υποψήφιοι της LCR συγκέντρωσαν κάτι λιγότερο
από 529 χιλιάδες ψήφους. Θυμίζουμε ότι το 2002, είχαμε κατεβάσει υποψήφιους σε 441 περιφέρειες, παίρνοντας 320 χιλιάδες ψήφους. Κερδίσαμε δηλαδή 209 χιλιάδες ψήφους, αύξηση κατά 66% μέσα σε πέντε χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον γνωρίζοντας ότι το 2007 ψήφισαν 50 χιλιάδες λιγότεροι. Η αύξηση σε ψήφους μεταφράζεται και σε αύξηση
σε ποσοστά. Το 5% το ξεπεράσαμε μόνο σε μια περιφέρεια, στην Κρέζ με
υποψήφιό μας σε ενωτικό ψηφοδέλτιο με το ΚΚ. Σε έξι σημεία πήραμε από 45% (έναντι ενός σημείου το 2002), σε 71 σημεία πήραμε 3-4% (μόνο σε τέσσερις περιοχές το είχαμε καταφέρει το 2002). Η πλειονότητα των υποψηφίων
μας (253) πήραν 2-3% (έναντι 85 το 2002) και 159 πήραν 1-2% (306 ήταν το
2002). Κάτω από 1% πήραμε μόνο σε 5 περιοχές (38 το 2002).

ΚΚ πήρε λίγο πάνω από 4%. Ομως τα
εκλογικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν
κάτι σημαντικό για την ανικανότητα της
κυρίαρχης πολιτικής να κινητοποιεί την
υποστή ριξη του κόσμου, και γι’ αυτό
υπάρχει πραγματική δυνατότη τα ανάπτυξης τέτοιων εναλλακτικών λύσεων.
Η επιθυμία να αποφευχθεί η επανάληψη του σεναρίου των προεδρικών εκλογών του 2002, όπου το Εθνικό Μέτωπο
ήρθε δεύτερο, σήμανε ότι μόνο το 16%
των ψηφοφόρων απείχαν στις φετινές
προεδρικές εκλογές. Ομως στους δύο
γύρους των κοινοβουλευτικών εκλογών,
περίπου 40% δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Στον πρώτο γύρο η αποχή έφτασε το
51% των ψηφοφόρων κάτω από 25 ετών
και το 49% των εργατών. Οι πρώτες με λέτες έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς
τους αν θρώ πους πή γαν να ψη φί σουν
στο δεύ τε ρο γύ ρο, ανή συ χοι για την
αντιδραστική ατζέντα της δεξιάς και ιδιαίτερα για τα σχέδια να αυξηθεί ο ΦΠΑ
με σκοπό υποτίθεται να χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.
Η δε ξιά φο βά ται ότι η αντί στα ση
απέναντι στις επιθέσεις της στο κράτος πρόνοιας και το εργατικό κίνημα
θα οδηγήσει σε καταστροφικές ήττες
την κυβέρνηση, όπως συνέβη και στο
παρελθόν. Είναι τέτοια η ευαισθησία
τους σ’ αυτό το ζήτημα που ο Υπουργός Οι κο νο μί ας, Ζαν Λουϊ Μπορ λό,
που διορίστηκε το Μάη, μετακινήθηκε

σε άλλο υπουργείο στις 19 Ιούνη, όταν
φάνηκε το εύρος της αντίθεσης στα
σχέδιά του για αύξηση του ΦΠΑ.
Τα επίπεδα ρεκόρ της αποχής δείχνουν πολύ καθαρά τη διάσταση που
έχει υπάρξει ανάμεσα στα κυρίαρχα
κόμματα και τις ανησυχίες των απλών
ανθρώπων στη Γαλλία. Η ανικανότητα
των περισσότερων πολιτικών να συνδεθούν με αυτές τις ανησυχίες υπο γραμμίστηκε από μια πρόσφατη μελέτη που αποκάλυψε πως 75% των ψηφοφόρων κάτω από 35 ετών δεν ξέρουν ποιος είναι ο εκλεγμένος βουλευτής της περιοχής τους.
Ενώ οι εκλογές έδειξαν πως ο Σαρ κοζί δεν είναι παντοδύναμος, πάντως
έχει καθαρή πλειοψηφία στη βουλή,
την οποία θα χρησιμοποιήσει για να
εφαρ μό σει φο ρο α παλ λα γές στους
πλούσιους, περικοπές στην υγεία και
την ασφάλιση και επιθέσεις στους εργάτες και τους μετανάστες.
Η ικανότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς να μετατρέψει την ανησυχία για
αυτές τις πολιτικές σε πραγματική, ενωμένη αντίσταση στην επίθεση της δεξιάς
και την κατρακύλα των Σοσιαλιστών, θα
κα θο ρί σει το πό σο ικα νός θα εί ναι ο
Σαρ κο ζί να υλο ποι ή σει τα σχέ διά του
στους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

Aπό την εφημερίδα Socialist
Worker του Λονδίνου
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H Pιζοσπαστική
Aριστερά
και οι εκλογές
TOΠIKEΣ
ΣYNEΛEYΣEIΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Θεατράκι
Ταπητουργείου 8μμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
Θεατράκι - Λόφος Στρέφη 7μμ

ΞΑΝΘΗ

Δροσερή ελπίδα μέσα στον καύσωνα, η Συνέλευση της Pιζοσπαστικής Aριστεράς στα Γιάννενα. περισσοτερα στις σελ.8-9

O καύσωνας και oι δημαγωγοί
της “καθημερινότητας”
Π

αρά τον καύσωνα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία πρέπει να την έχασε βλέποντας τον
Καραμανλή να ιδρώνει μέσα στο κοστούμι του για να
βγά λει λόγο στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Πάτρα
μέσα σε αφόρητη ζέστη.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, οι εκλογολόγοι και
λοιποί εμπειρογνώμονες των δημοσκοπήσεων επιμένουν ότι τη νίκη στις εκλογές θα την κερδίσει το κόμμα που θα υποσχεθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία ότι
θα βελ τιώ σει την «κα θη με ρι νό τη τα του πο λί τη».
Πραγματικά, τα εκλογικά επιτελεία της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ έχουν υιοθετήσει αυτή τη συνταγή και την
έχουν μετατρέψει σε ιδεολογικό όπλο απέναντι στην
Αριστερά.
Δίπλα στο γνωστό «επιχείρημα» (που αναμασάει
αυτές τις μέρες ο Πάγκαλος) ότι η ψήφος στα μικρά
κόμματα δεν έχει αξία γιατί δεν βγάζουν κυβέρνηση,
έρχεται και η καραμέλα της «καθημερινότητας». Η
Αριστερά είναι καλή για τα οράματά της, αλλά αν
θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση στα μικρά καθημερινά προβλήματα, ξεχάστε την. Που να περιμέ νετε πότε θα αλλάξει η κοινωνία...Ελάτε στο ΠΑΣΟΚ
ή στη ΝΔ να στρώσετε την «καθημερινότητα» εδώ
και τώρα!

Ετσι ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη δημαγωγία περί
«αναποτελεσματικότητας» της Αριστεράς και «χρησιμότητας» των διαχειριστών της καθημερινότητας.
Μόνο που έρχονται κάτι μέρες σαν κι αυτές με τον
καύσωνα, όπου όλο αυτό το παραμύθι κυριολεκτικά
λιώνει. Τι έχουν να παρουσιάσουν σαν έργο οι διαχειριστές απέναντι στον καύσωνα; Εχουν να επιδείξουν
έστω ένα μέτρο που να βελτίωσε την κατάσταση; Η
απάντηση είναι ένα βροντερό ΟΧΙ.

“Eιδικός Iατρός Eργασίας”
Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με ανα κοίνωσή του
θυμίζει ότι ήδη από το 1989-90 υπάρχουν εγκύκλιοι
του Υπουργείου Εργα σίας που λένε ότι σε τέτοιες
συνθήκες «απαιτείται σύνταξη σχεδίου με τη συνεργασία του εργοδότη, του Ειδικού Ιατρού Εργασίας
και του Τεχνικού Ασφάλειας με στόχο τη μείωση της
θερ μικής καταπόνησης των ερ γαζόμενων». Είδατε
εσείς κανέναν εργοδότη να απασχολεί «Ειδικό Ιατρό
Εργασίας» και «Τεχνικό Ασφαλείας» για να δροσίσει
τους εργαζόμενους; Αυτές τις «πολυτέλειες» έχουν
φροντίσει να τις καταργήσουν ακόμα και στο δημόσιο τομέα όλοι αυτοί οι «διαχειριστές της καθημερινότητας».
Αλλά η αθλιότητά τους δεν περιορίζεται μόνο στο

γεγονός ότι λένε ψέματα για το σήμερα, αφού χειροτερεύουν αντί να βελτιώνουν την καθημερινότητά
μας. Ακόμα πιο μεγάλα ψέματα λένε για το αύριο. Ο
Καραμανλής εμφανίστηκε στο πλευρό του Αλ Γκορ
και θυμήθηκε στίχους του Μπομπ Ντίλαν για να παρα στή σει τον ...οι κο λό γο. Την ίδια στιγ μή, όμως,
στέλνει στρατό στο Αφγανιστάν και φρεγάτες στο Λίβανο για να συμμετέχει στον πόλεμο των ΗΠΑ για
τον έλεγχο των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής.
Δεν υπάρχει τρόπος να «βελτιώσουμε τα μικρά καθημερινά» παρά μόνο παλεύοντας για να αλλάξουμε
τα μεγάλα. Μόνο η Αριστερά που παλεύει για να αλ λάξει συνολικά την κοινωνία ξηλώνοντας τα συμφέροντα που την κυβερνούν σήμερα, μπορεί να ανοίξει
δρόμο για γνήσιες αλλαγές αρχίζοντας από το εδώ
και τώρα.
Μια ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική Αριστερά συσπειρώνει τον κόσμο που ιδρώνει και οργίζεται και
παλεύει και βάζει στόχο να ανατρέψει αυτό το σύ στημα όπου τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους των πο λυε θνι κών του πε τρε λαί ου και των
όπλων.
Μέσα στις μέρες του καύσωνα, η πιο δροσερή ελπίδα ήταν οι συνελεύσεις των αγωνιστών που προωθούν μια τέτοια Αριστερά.

Oικονομική Eξόρμηση
Άλλα 5.500 ευρώ συγκεντρώθηκαν την βδομάδα
που πέρασε ανεβάζοντας το δείκτη της καμπάνιας
για την οικονομική στήριξη της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 68.000 ευρώ.
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες
της εφημερίδας που ενίσχυσαν:
Σεραφείμ Ρ. 100 ευρώ, Αγγελική Κ. και Βάσω Γ.
από 50 ευρώ, Δημήτρης Λ. 25, Φωτεινή Β. 20, Μα ρία Π. 10 ευρώ.
Ευχαριστούμε επιπλέον όλους όσους γράφονται

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πολιτιστικό
Κέντρο Γκράβας 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πολυψυχαγωγικό
Κέντρο 7.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πνευματικό Κέντρο (Ανακρέοντος 60) 7.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Θεατράκι - Αλσος 7.30μμ

ΘΗΒΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Συνεδριακό Κέντρο 7.30μμ

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Δημαρχείο 7.30μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/7 πλατεία Μερκούρη 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7 7.30μμ

Στις σχολές...
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
Η ριζοσπαστική Αριστερά, οι εκλογές
και τα πολιτικά μέτωπα
ΠΕΜΠΤΗ 28/6 Νομική - Αίθουσα 6, 5μμ

ΑΣΟΕΕ

συν δρο μη τές στην εφη με ρί δα συμ βά λο ντας και
στην καμπάνια για την οικονομική της στήριξη. Από
75 ευρώ οι Γιώργος Κ., Γιάννης Κ., Ανίτα Α., Άρης
Κ., Σάββας Ι., Χρήστος Κ., Παναγιώτης Σ., Χάρης Λ.,
Τίνα Α., Διονύσης Κ., Μαρίνος Ψ. 50 ευρώ, Νίκος Ζ.
40 ευρώ, Έφη Κ. και Δημήτρης Γ. από 35 ευρώ, Μα ρίνα Δ. και Αρχοντία Μ από 30 και από 15 ευρώ οι
Τάσος Σ., Παναγιώτης Γ., Νίκος Λ., Σπύρος Σ.
Ευχαριστούμε, τέλος, το σωματείο της ΠΣΥΠΕΡΤ που ανανέωσε την συνδρομή του στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Στόχος
100.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 Αμφιθέατρο Γ, 1μμ

Στους εργατικούς χώρους...
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΡΙΤΗ 3/7 Τεχνικό Επιμελητήριο 7μμ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Εστιατόριο (Α) 4μμ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 Γραφεία ΕΣΗΕΑ 6μμ
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Πολύδωρα
ΠAPAITHΣOY
Σ

αν βόμβες συνεχίζουν να σκάνε πάνω στην κυβέρνηση και τον Πολύδωρα οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια κρατουμένων από αστυνομικούς μέσα στα
τμήματα. Πάνω από χίλια άτομα συγκεντρώθηκαν την περασμένη Tετάρτη στο Πεδίο του Aρεως και διαδήλωσαν
στη ΓAΔA ενάντια στην αστυνομική βία και το ρατσισμό. Τη
διαδήλωση καλούσαν αντιρατσιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της Aριστεράς.
"Nα ξηλώσουμε αυτούς που φέρνουν το Aμπού Γκράιμπ
στην Oμόνοια" έγραφε το πανό της Πρωτοβουλίας ΓENOBA, ενώ τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν "Pατσισμός
Λιτότητα και Kαταστολή, Kάτω η κυβέρνηση του Kαραμανλή" και "O Πολύδωρας να παραιτηθεί, OXI Aμπού Γκράιμπ
και καταστολή". Λίγο πριν φτάσουν στη ΓAΔA, οι διαδηλωτές συνάντησαν κλούβες της αστυνομίας και διμοιρίες των
MAT που τους έφραζαν το δρόμο. Για άλλη μια φορά, ο Πολύδωρας έδειξε ποιους εμπιστεύεται απέναντι στο κίνημα.
Γρήγορα αποδείχτηκε ότι το πρώτο βίντεο που ήρθε στη
δημοσιότητα με τους δύο Aλβανούς που εξαναγκάζονται
να αλληλοχτυπιούνται, δεν ήταν "μεμονωμένη περίπτωση
κάποιων αχρείων", όπως υποστήριξαν σύσσωμοι ο Kαραμανλής και οι υπουργοί του. Aκολούθησε το βίντεο με τους
αστυνομικούς που αναγκάζουν ιερόδουλες να τους κάνουν
στριπτίζ και κανείς δε ξέρει τι άλλο που δεν μαγνητοσκοπήθηκε. Eνώ σε τρίτο βίντεο, ένας μετανάστης αναγκάζεται να αυτοχτυπηθεί και όταν δεν τα καταφέρνει καλά, ξυλοκοπείται μέχρι τελικής πτώσεως. Eίναι προφανές ότι η
κακοποίηση κρατούμενων έχει γίνει συνηθισμένη πρακτική
από την αστυνομία, γιατί η ίδια είναι ένας μηχανισμός σεξισμού και ρατσισμού.

Ψεύτες
"Η ανοχή της πολιτείας, της κυβέρνησης και όλων μας,
σε οποια δή ποτε μορ φή βίας ή παρά βασης των καθη κόντων που ανέθεσε η πολιτεία σε λειτουργούς της είναι και
πρέπει να είναι μηδενική. Καμία ανοχή" δήλωσε πρόσφατα
ο Aντώναρος. Kανείς πλέον, όμως, δεν πιστεύει μια κυβέρνηση ψευτών, ληστών και βασανιστών. Oσες EΔE και να διατάξει, όσα πειθαρχικά και να επιβάλει, είναι η ίδια ένοχη
με πρώτο και καλύτερο βασανιστή τον Πολύδωρα.
"Εγώ ευθύνομαι, έστω με την κακή ρητορική μου, διότι
αυτός ο άθλιος στην Ομόνοια έκανε αυτό στους δύο νεαρούς αλλοδαπούς και το βιντεοσκοπούσε;", αναρωτήθηκε
αθώα ο υπουργός, συνεχίζοντας: "Αίρω παλαιές αμαρτίες.
Δεν τις αποποιούμαι, αλλά τις αίρω για να τις τιμωρήσω
όποτε τις βρω. Oσα βίντεο και αν υπάρχουν, που συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις για τον πολιτισμό μας,
θα τιμωρούνται παραδειγματικά".
"Oι παλιές αμαρτίες" που επικαλείται ο υπουργός δεν
πρόκειται να κάνουν την οργή προς το πρόσωπό του να
κοπάσει. Eίναι ο υπουργός των "πραιτόρων" και της σιδηρογροθιάς, ο αρχηγός των "ακούνητων" MAT, ο συντονιστής της συγκάλυψης των απαγωγών και των εκβιασμών
των Πακιστανών. Eίναι με λίγα λόγια ο καλύτερος εκφραστής της πολεμοκάπηλης και ρατσιστικής πολιτικής της
κυβέρνησης που συμμετέχει ενεργά στον "πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας" του Mπους, είναι ο καλύτερος εκτελε στής της βίαιης καταστολής των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων και της νεολαίας.
Oλοι παραδέχονται ότι ο κύριος φόβος της κυβέρνησης
είναι η αποκάλυψη νέων βίντεο που θα αμαυρώσουν επι πλέον την εικόνα της σε μια "προεκλογική περίοδο". Eίναι
κι αυτό ένα δείγμα της ενοχής της χωρίς μετάνοια. Λίγο
την ενδιαφέρει για τα βασανιστήρια που έχουν υποβληθεί
αθώοι άνθρωποι από τα πρωτοπαλίκαρα της EΛAΣ και του
Πολύδωρα, αυτό που έχει σημασία είναι να μην βγουν στην
φόρα.
Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, το αντιπολεμικό κίνημα
και το κίνημα της Παιδείας που την τελευταία χρονιά έζησε
με τον πιο βάρβαρο τρόπο την αστυνομική καταστολή,
απαιτεί την παραίτηση του Πολύδωρα. Kαι μαζί του διεκδικεί να φύγει ολόκληρη η κυβέρνηση Kαραμανλή που κατα πατά δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες με το να βασανίζει ανθρώπους στο κέντρο της Aθήνας.

Tετάρτη 20 Iούνη, η πορεία ανηφορίζει την Aλεξάνδρας προς την ΓAΔA

MATAIΩΘHKE H PATΣIΣTIKH ΣYNAΞH

ΛA.O.Σ.= Φασιστικό
θερμοκήπιο
"Π

οτέ ξα νά φασισμός" και "Kα ρα τζα φέ ρης=Φα σίστας" έγραφαν
το πανό και οι πικέτες της Πρωτοβουλίας ΓENOBA στην αντιφασιστική διαδήλωση που οργανώθηκε τη Δευτέρα 25 Iουνίου. H κινητοποίηση είχε στόχο να εμποδίσει την ρατσιστική εκδή λωση που οργάνωνε το φασιστικό κόμ μα ΛAOΣ στο ξενοδοχείο Πρέζιντεντ. Tο κατάφερε! Λίγες μόνο ώρες νωρίτερα, το ΛAOΣ ανακοίνωσε ότι
η εκδήλωση με θέμα "H λαθρομετανάστευση και το δημογραφικό μας πρόβλημα" ματαιώνεται λόγω καύσωνα.
Δεκάδες αντιφασίστες συγκεντρώθηκαν
στη γωνία Kηφισίας και Aλεξάνδρας για να
γιορτάσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο
για τη νίκη τους. Για πάνω από μία ώρα, παρά τον καύσωνα, έμειναν εκεί φωνάζοντας
συνθήματα και κάνοντας ανακοινώσεις.
Kαμιά δικαιολογία του ΛAOΣ δεν μπορεί
να κρύψει την πραγματική αιτία ματαίωσης
της συζήτησης. O Kαρατζαφέρης κάνει ό,τι
περνάει από το χέρι του για να κρύψει το
πραγματικό πρόσωπο του κόμματος του και
να το παρουσιάσει σαν ένα νόμιμο πατριωτικό κόμμα που μπορεί να μιλά για αντιπαγκοσμιοποίηση, αντιαμερικανισμό και φτώχεια. O ίδιος φοράει τη μάσκα του "απλού
λαϊκού παιδιού", που "πονάει" για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. H διαδήλωση
θα του χαλούσε την εικόνα.
Πίσω από τη βιτρίνα της επίσημης πολιτικής, το ΛAOΣ δεν είναι τίποτα άλλο από ένα
κόμμα φασιστών, νοσταλγών του Xίτλερ και
του Oλοκαυτώματος που δεν διστάζουν να
επιτίθονται σε αγωνιστές του κινήματος και
μετανάστες. Στις 15 Iούνη τρία μέλη του

ΛAOΣ επιτέθηκαν σε συνεργείο της Eργατικής Aλληλεγγύης στο Zωγράφου τραυματί ζοντας άσχημα ένα σύντροφο. Mε την αυ θόρ μη τη αντί δρα ση των πε ρα στι κών, ο
ένας από τους φα σί στες συ νε λή φθη και
οδηγήθηκε στην αστυνομία. O δικηγόρος
που παρουσιάστηκε για να υπερασπιστεί
τον φασίστα ήταν ο Mάκης Bορίδης, ο γνω στός νεοναζί του Eλληνικού Mετώπου που
έχει προσχωρήσει στο ΛAOΣ. O,τι και να λέει ο Kαρατζαφέρης, "η βία και το αίμα" είναι
η βάση του κόμματός του.
Oλα τα στελέχη του ΛAOΣ, από τον Bορίδη μέχρι τον Πλεύρη, είναι γνωστά για το
φασιστικό παρελθόν τους. Yπερηφανεύονται για αυτό άλλωστε. Διαβάζουμε στην
ανακοίνωση των Eλληνικών Γραμμών -της
ηλεκτρονικής εφημερίδας του Bορίδη- το
"πλούσιο" βιογραφικό ενός στελέχους τους
που πέθανε πρόσφατα: "O Δημήτρης Δημόπουλος ήταν ένας από τους συνεπέστερους
αγωνιστές της εθνικής ιδέας από τα φοιτητικά του χρόνια στο Πολυτεχνείο (1958).
Iδρυτικό μέλος του κόμματος της 4ης Aυγούστου μαζί με τον Kώστα Πλεύρη, αγωνίσθηκε για την δημιουργία ενός πατριωτικού
ρι ζο σπα στι κού κι νή μα τος στην πα τρί δα
μας. Tο βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο
στο εθνικό κίνημα. Tο 1971-73 ήταν Γ.Γ. του
Yπουργείου Γεωργίας, είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Aθηναίων
και στέλεχος της EΠ.E.N. Hταν πάντα κοντά
στους νέους εθνικιστές για αυτό το λόγο
εντάχτηκε και στο Eλληνικό Mέτωπο ως μέλος του Π.Γ.".
Aυτά τα "μπουμπούκια" του "1971-73" θέλει ο Kα ρα τζα φέ ρης να βά λει μέ σα στη

Bουλή. Oλη η συζήτηση περί πεντακομματι κής βουλής με το ΛAOΣ μέσα, του δίνει αυτοπεποίθηση να παρουσιάζεται ως η εναλλακτική λύση στην "οικογενειοκρατία" και τα
"κατεστημένα συμφέροντα". Στην πραγματικότητα είναι ο επίδοξος μιμητής του Λεπέν
στη Eλλάδα και πρέπει να τον σταματήσουμε.
H Aριστερά δεν μπορεί να εφησυχάζει
και να υποτιμά τον κίνδυνο, θεωρώντας το
ΛAOΣ ένα κόμμα χωρίς περιεχόμενο ή ένα
κόμμα "τρελαμένων γραφικών ακροδεξιών".
Η προσπάθεια του ΛAOΣ είναι πιο οργανωμένη. H συζήτηση στο Πρέζιντεντ για τους
"λαθρομετανάστες" με πρόσχημα την προε κλογική του εκστρατεία, είχε στόχο να νομιμο ποιή σει τις ρα τσι στι κές του ιδέ ες, να
απλώσει την εθνικιστική και γεμάτη μίσος
για τους μετανάστες ιδεολογία του μέσα
στον κόσμο.
Tην ίδια προσπάθεια έχει ξεκινήσει σε
πολλές γειτονιές της Aθήνας, με τις "τοπικές ορ γα νώ σεις" που προ πα γαν δί ζει ότι
έχει. Στην πραγματικότητα πρόκειται για
φυτώρια φασιστών που θα εξορμούν όχι
μόνο με τις φασιστικές ιδέες τους αλλά και
με ρόπαλα και μαχαίρια.
Eίναι χρέος της Aριστεράς να ξεσκεπάσει το πραγματικό πρόσωπο του ΛAOΣ και
να μην το αφή σει να ξα να βγεί από τους
υπονόμους της ιστορίας που το εργατικό
κί νη μα και η νε ο λαία έχει στεί λει όλους
τους φασίστες. H πρώτη νίκη, με την ματαίωση της συζήτησης τη Δευτέρα, ανοίγει το
δρόμο.

Λένα Bερδέ
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TPAΠEZITEΣ KAI YΠOYPΓOI

HMαφία
τωνOμολόγων
Ο

σο προχωράνε οι έρευνες για το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, τόσο σφίγγει ο κλοιός γύρω από την ίδια την κυβέρνηση.
Την Δευτέρα ο Εισαγγελέας Εφετών άσκησε
ποινική δίωξη ενάντια στους "υπεύθυνους" για μια
ολόκληρη σειρά από αδικήματα που ξεκινάνε από
την "απάτη κατ' επάγγελμα" και την "απιστία στην
υπηρεσία... κατ' εξακολούθηση" και φτάνουν μέ χρι την "νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
πράξεις" -το ξέπλυμα χρήματος δηλαδή- και την
σύσταση "εγληματικής οργάνωσης". Οι κατηγορί ες, όμως, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Η διαδικασία της έρευνας έφερε ξαφνικά
στην επιφάνεια τον θαυμαστό κόσμο των χρηματιστών και των τραπεζιτών -έναν κόσμο που, πίσω
από τις περιποιημένες φάτσες και τα ακριβά κοστούμια, θυμίζει έναν άλλο "θαυμαστό κόσμο" τον κό σμο της μα φί ας. Διευ θυ ντές τρα πε ζών,
στελέχη υπουργείων, διαχειριστές ταμείων, μεγαλόσχημοι χρηματιστές καταφεύγουν από τον ένα
ψέμα στο άλλο, αλληλοκαρφώνονται, ανακατασκευάζουν και ανακαλούν τις καταθέσεις τους ή ακό μα πιο προ κλη τι κά- πα ρου σιά ζουν τις πιο
βρώμικες απάτες τους σαν την τελευταία λέξη
της οικονομικής επιστήμης.
Η κατάθεση του Λούις Γουόρτλου, του εκπροσώπου της North Asset Managment (NAM) στην
Βουλή είναι χαρακτηριστική. Ο Γουόρτλοου παραδέχτηκε ότι η έδρα του κεφαλαίου με το οποίο
έγινε η συναλλαγή βρίσκεται στις Νήσους Καϊμάν -σε έναν από τους πιο διάσημους παραδείσους φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι παρά

η συνήθης πρακτική για ταμεία αυτού του είδους, συμπλήρωσε.
Ο Τζακομπ Στοτ, ο διευθυντής Ευρώπης της
J.P.Morgan δήλωσε ότι η τράπεζά του δεν είχε
ιδέα ότι τα ομόλογα που πούλησε στην ΝΑΜ θα
κατέληγαν στα ταμεία. Σωστά. Ενα κερδοσκοπικό
κεφάλαιο με έδρα τις νήσους Καϊμάν θα αγόραζε
δομημένα ομόλογα -ομόλογα με δωδεκαετή διάρκεια και μεγάλο ρίσκο- για να τα κρατήσει στο θησαυροφυλάκιό του και να περιμένει υπομονετικά
να εισπράτει το 2% ή 3% από τους τόκους στο τέλος κάθε χρόνου...
Ο ίδιος ο Γουόρτλοου διέψευσε τον Στοτ, επιμένοντας ότι όλοι ήξεραν από την αρχή ότι θα
πουλούσε τα ομόλογα στα ταμεία. Το ίδιο έκανε
και ο Μ.Σαββίδης κορυφαίο στέλεχος μέχρι πριν
από λίγο της J.P.Morgan που απολύθηκε μετά το
ξέσπασμα του σκανδάλου. Το ίδιο έκανε και η
εκπρόσωπος της HVB -της γερμανικής τράπεζας
που αγόρασε τα ομόλογα από την ΝΑΜ για να τα
πουλήσει στην "Ακρόπολις" -την χρηματιστηριακή
εταιρεία του Πρινιωτάκη, τον τελευταίο κρίκο της
βρώμικης αλυσίδας ανάμεσα στο υπουργείο και
τα ταμεία.
Ο Στοτ, με την σειρά του "'αδειασε" τον ίδιο
τον Κουρή, τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Οι διαπραγματεύσεις, είπε, άρχισαν τον Οκτώβρη του 2006 και ο Κουρής ήταν
ένα από τα στελέχη που συμμετείχαν σε αυτές.
Στην δική του κατάθεση ο Κουρής υποστηρίζει
ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο
προϊ στά με νος του, ο Πέ τρος Δού κας, ο υφυ πουργός Οικονομικών ήξεραν τίποτα για τα ομόλογα. Η πρώτη φορά που άκουσε για αυτά, λέει,

ήταν τον Δεκέμβρη, λίγες βδομάδες πριν υπογραφεί η σύμβαση.
Λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Στοτ στην
Βουλή, η υπεύθυνη επικοινωνίας της J.P.Morgan
στην Ελλάδα Μ. Λαζαρίμου έστειλε μια διάψευση.
Η κατάθεση του Στοτ, έλεγε, είχε παρερμηνευτεί.
Ποτέ δεν είπε ότι ο Κουρής συμμετείχε από την
αρχή στις διαπραγματεύσεις. Το μόνο, όμως, που
κατάφερε ήταν να κάνει την θέση της κυβέρνησης ακόμα πιο δύσκολη: όλως τυχαία, η Λαζαρίμου είναι εκτός από στέλεχος της J.P.Morgan και
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και στενή συνεργάτης του ίδιου του Καραμανλή... Η μπόχα
έχει γίνει πιά ανυπόφορη.
Ο Καραμανλής ελπίζει ότι η νομική διαδικασία
–με τις κατηγορίες που γυρίζουν πίσω σε αδικήματα που έγιναν την δεκαετία του 1990 και τις
βαριές ποινές που θα κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των κατηγορουμένων- θα κλείσει την υπόθεση.
Και θα χρησιμοποιήσει, δίχως άλλο, όλα τα μέσα που διαθέτει για να σταματήσει το κύμα των
αποκαλύψεων, πριν φτάσουν στην ίδια την καρδιά του σκανδάλου –την κυβέρνηση που εξέδωσε
τα σάπια ομόλογα και ύστερα τα «έσπρωξε» με
την βοήθεια των γαλάζιων διοικητών και των τρωκτικών της «ελεύθερης αγοράς» στα ταμεία.
Το αν θα τα καταφέρει δεν εξαρτάται μόνο από
την τύχη: εξαρτάται και από τις αντιστάσεις που
θα προβάλει η αντιπολίτευση. Και οι μόνοι που
μπορούν να επωμισθούν αυτό το καθήκον είναι η
αριστερά και το κίνημα..

Σωτήρης Kοντογιάννης

Kαυτή
“υποδοχή”
Aβραμόπουλου
στο
Iπποκράτειο
Θεσσαλονίκης
Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος την
Τετάρτη 20 Ιούνη, για να εγκαινιάσει την
ανακαινισμένη πτέρυγα της Γ Παιδιατρικής
κλι νι κής του νο σοκο μεί ου. Όσο κι αν ο
υπουργός περίμενε πως θα κάνει μια προεκλογική φιέστα και να προβληθεί σαν ο
«υπουργός των έργων», αυτό που αντιμετώπισε ήταν μια υποδοχή με συγκέντρωση
διαμαρτυ ρί ας των εργαζόμε νων. Από τη
Δευτέρα το πρωί που έγινε γνωστή η επίσκεψη σε όλο το νοσοκομείο σήμανε συναγερμός.
Οι ελλείψεις προσωπικού είναι τόσο μεγάλες που για να πάρουμε τις άδειές μας
θα πρέ πει συ νε χώς να δου λεύ ου με στα
όρια του προσωπικού ασφαλείας. Οι προσλή ψεις που κά θε τό σο εξαγ γέλ λει ο
Αβραμόπουλος είναι απλά λόγια του αέρα,
αφού όλα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ
λιγότερες από τις συνταξιοδοτήσεις και το
σύστημα των πρωινών εφημεριών έχει σχεδόν διπλασιάσει τον όγκο των περιστατικών. Το πιο εξοργιστικό όμως ήταν το γεγονός ότι η ανακαίνιση της Γ Παιδιατρικής
που εγκαινίασε ο υπουργός έγινε με ιδιωτική δωρεά, χωρίς το υπουργείο να πληρώσει ούτε ένα ευρώ.
Έτσι, παρόλο που το Σωματείο Εργαζομένων ελέγχεται από τη ΔΑΚΕ αναγκάστηκε να καλέσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ώρα των εγκαινίων. Το ίδιο έκανε
και η ΕΝΙΘ και η νοσοκομειακή επιτροπή
των για τρών του Ιπ πο κρά τειου έβγα λε
προ κή ρυ ξη που κα λού σε και τους για τρούς του νοσοκομείου να πάρουν μέρος
στη συγκέντρωση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
στις 3 το μεσημέρι μέσα στον καύσωνα και
παρά το τέλος του πρωινού ωραρίου πάνω
από 50 εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές
και τραυματιοφορείς μαζί, βρέθηκαν να
περιμένουν τον υπουργό στην πύλη του
νοσοκομείου με τα πανώ του Σωματείου
Εργαζομένων, της ΕΝΙΘ, του Σωματείου
Τραυματιοφορέων Βορείου Ελλάδας και
του ΠΑΜΕ.
Ο υπουργός αναγκάστηκε να περάσει
την πύλη με τα πόδια και χρειάστηκε τη
συνδρομή της αστυνομίας για να μπει στο
αμφιθέατρο. Το σύνθημα που αυθόρμητα
ακούστηκε «δώστε λεφτά για την υγεία και
όχι για πολέμους και την αστυνομία» ήταν
η καλύτερη απάντηση σε μια κυβέρνηση
που όχι μόνο διαλύει το ΕΣΥ αλλά φέρνει
και τους βασανιστές του Πολύδωρα μέσα
στα νο σο κο μεία για να προ στα τέ ψει τα
στελέχη της από την οργή των εργαζόμενων. Η συγκέντρωση έδειξε πως η οργή
του κόσμου στα νοσοκομεία είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να βάλει την πίεση στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες και με μαζικές και
συντονισμένες κινητοποιήσεις να σταματή σουμε τα σχέδια του κάθε Αβραμόπουλου.

Γιάννης Κούτρας
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Aντιπολεμική διαδήλωση
στη διαδοχή
Mπλερ-Mπράουν
Την Κυριακή 24 Ιούνη ο Τόνι Μπλερ παρέδωσε στον
Γκόρντον Μπράουν την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος σε συνέδριο στο Μάντσεστερ. Σε λίγες μέρες αναμένεται να του παραδώσει και την πρωθυπουργία. Εξω από
το συνέδριο με πρωτοβουλία των Οικογενειών Στρατευμένων ενάντια στον Πόλεμο και της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο οργανώθηκε μια μεγάλη αντιπολεμική
διαδήλωση με σύνθημα “Φέρτε πίσω τα στρατεύματα
από το Ιράκ τώρα”. Παρά την καταρρακτώδη βροχή περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές πήραν μέρος.
Στην κορυφή της πορείας βάδιζαν μαθητές και οικογένειες στρατιωτών. Εργατικά σωματεία και τοπικές οργανώσεις της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο είχαν
φτάσει από ολόκληρη τη Βρετανία.
Το αντι πο λε μι κό κί νη μα κα θό ρι σε την πο ρεία του
Μπλερ μέχρι την τελική του απομόνωση και γι' αυτό
όλοι οι αντιπολεμικοί ακτιβιστές ήθελαν να τον “αποχαιρε τί σουν”. Εί ναι όλοι χα ρού με νοι που ο Μπλερ μας
αδειάζει τη γωνιά, αλλά ξέρουν πως ο Γκόρντον Μπράουν είναι υποστηρικτής της ίδιας και απαράλλακτης πολιτικής. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Ιράκ, το Αφγανιστάν
και τη στενή σχέση της Βρετανίας με τις ΗΠΑ, ο Μπράουν δεν τόλμησε να κάνει ούτε την παραμικρή αναφορά
σε αλλαγή πολιτικής.
Ο Μπλερ εγκαταλείπει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος έχοντας καταφέρει να έχει τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό. Το Ιράκ είναι η πρώτη και πιο σημαντική αιτία. Ο
Μπλερ “κάηκε” από τα ψέματα που είπε για τον πόλεμο
στο Ιράκ και για την απόλυτη ταύτισή του με τον Τζορτζ
Μπους. Παραδίδει στον Μπράουν πριν τελειώσει η θητεία του, για να περισώσει όσο μπορεί τα ποσοστά του
Εργατικού Κόμματος, που πέφτει όλο και χαμηλότερα.
Η μεγάλη παρουσία μανάδων στρατιωτών που υπηρετούν στο Ιράκ στη διαδήλωση στο Μάντσεστερ δείχνει
πόσο βαθειά έχει φτάσει το αντιπολεμικό αίσθημα στη
Βρετανία. Ο Εντι Χάνοκ, του οποίου ο γιος σκοτώθηκε
στο Ιράκ, ήταν ομιλητής στη διαδήλωση: “Ο Γκόρντον
Μπράουν, θα πρέπει να ξέρει καθώς πανηγυρίζει ότι το
μέλλον του δεν θα το καθορίσουν οι χειροκροτητές του
μέσα στο συνέδριο, αλλά εμείς. Οι στρατιώτες μας, έγιναν αντικείμενα παράνομης χρησιμοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης”
Το μεγαλύτερο άγχος του Γκόρντον Μπράουν είναι
πώς θα απαλλαγεί από αυτή τη βαριά κληρονομιά που
του αφήνει ο Μπλερ, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να
εγκαταλείψει τη στρατηγική συμμαχία με τον Μπους. Το
αντιπολεμικό κίνημα της Βρετανίας δεν δείχνει διατεθειμένο να τον απαλλάξει από την πίεση.
Την Τρίτη 26 Ιούνη στην Ιερουσαλήμ συνεδρίασε το
«Κουαρτέτο» (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ) για να εξετάσουν
την κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς επίσης και για
το αν θα αναθέσουν καθήκοντα «ειδικού μεσολαβητή» για
τη διαδικασία «ειρήνευσης» στον ...Τόνι Μπλερ!
Ο Μπλερ αποχωρεί και τυπικά από την πρωθυπουργία της Βρετανίας την Τετάρτη και οι ηγέτες του «Κουαρτέτου» σκέφτονται να μην τον αφήσουν «άνεργο». Ο
άνθρωπος που εγκατέλειψε ντροπιασμένος την πρωθυ πουργία μετά τα ψέματα που είπε για να συμμετέχει
στον πόλεμο του Ιράκ με τον Μπους, υποτίθεται ότι θα
προωθήσει την «έντιμη ειρήνη» στη Παλαιστίνη. Θα ήταν
ένα μακάβριο αστείο, αν ο Μπλερ δεν είχε βουτηγμένα
τα χέρια του στο αίμα των εκατοντάδων χιλιάδων Ιρακινών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων της αμερικανοβρετανικής κατοχής. Γι’
αυτό ο τυχόν διορισμός του σε αυτή τη θέση θα είναι
μια μεγάλη πρόκληση, για όλους εμάς που παλεύουμε
ενάντια στον πόλεμο. Ενας λόγος παραπάνω για να δυ ναμώσουμε το αντιπολεμικό κίνημα, να διαδηλώσουμε
μαζικά στις 12 Ιούλη.

H ΣYMMAXIA EΞΩ AΠO THN ΠPEΣBEIA IΣPAHΛ

Nα μάθει ο κόσμος
την αλήθεια
Σ

υνέντευξη τύπου έξω από την ισραηλινή πρεσβεία οργάνωσε η Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο την Πέμπτη
21 Ιούνη το μεσημέρι. Η συνέντευξη τύπου
έγινε ενόψει της διαδήλωσης της 12 Ιούλη,
όταν συ μπλη ρώνεται ένας χρόνος από την
ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο.
Ο Στέφανος Ληναίος, ηθοποιός και μέλος
της Συμμαχίας, είπε: «Μαζευτήκαμε εδώ γιατί θέλουμε να μάθει την αλήθεια ο κόσμος.
Μιλάμε για ένα πόλεμο της πολιτοφυλακής
της μειοψηφίας που εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τώρα
που η Χαμάς επιτέλους κάνει χρήση των δικαιωμάτων της, είναι η εκλεγμένη κυβέρνη ση, ας ελπίσουμε ότι το 1.5 εκατομμύριο των
ανθρώπων που ζουν στη Γάζα στοιβαγμένοι
σαν πο ντί κια, θα μπο ρέ σουν να ανα πνεύ σουν ξανά. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση
γιατί από μέρα σε μέρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζουν την εξόντωσή τους.»
Ο Χρήστος Κοντονής από το ΕΚΑ δήλωσε
ότι «Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμπαρίσταται στον παλαιστινιακό λαό ενάντια στην
ωμή βία των Ισραηλινών και των Αμερικάνων,
διεκδικώντας την πατρίδα του, μια πατρίδα
που πρέπει να έχουν όλοι οι λαοί της Γης».
Ο Ναϊμ Ελγαντούρ από την Ενωση Μουσουλμάνων Ελλάδος, δήλωσε ότι «Απορώ
πως η Δύση που μιλάει για δημοκρατία στη
Μ. Ανατολή, όταν ένας λαός επιλέγει μια κυβέρνηση σηκώνονται όλοι για να την ρίξουν.
Το 1992 στην Αλγερία ο λαός έβγαλε μια κυβέρνηση δημοκρατικά και επειδή δεν άρεσε
στη Δύση την ανέτρεψαν με αποτέλεσμα ένα
εμφύλιο πόλεμο που κόστισε χιλιάδες ζωές.
Οταν κέρδισε η Χαμάς πέρσι τις εκλογές, οι
δυτικές κυβερνήσεις κόψανε κάθε βοήθεια
στον παλαιστινιακό λαό. Και όταν τώρα ο κ.
Αμπάς, ο δούλος των Αμερικανών και του Ισραήλ ανακοινώνει ότι κάνει κυβέρνηση ‘έκτακτης ανάγκης’ ξαφνικά όλοι οι «δημοκράτες’
της Ευρώπης της Αμερικής και του Ισραήλ

φωνάζουν ζήτω ο Αμπάς’ και ξεχνάνε ότι το
70% του Παλαιστινιακού λαού ψήφισε τη Χαμάς. Θέλουμε να ξέρουμε, ποιοι είναι οι δημοκράτες;»
Ο Γιάννης Ση φα κά κης συντο νι στής της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο δήλωσε:
«Είναι άμεσο καθήκον του αντιπολεμικού κινήματος, όλων εμάς που παλεύουμε ενάντια
στο βρόμικο πόλεμο του Μπους και των συμμάχων του, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη
μας στην παλαιστινιακή αντίσταση που τώρα
κυριαρχεί στη Γάζα. Στις 12 Ιούλη θα διαδηλώσουμε στην πρεσβεία του Ισραήλ απαιτώντας Λευτεριά στην Παλαιστίνη, Κάτω τα χέρια από την Αντίσταση, καμιά συμμετοχή της
Ελλάδας στο πλευρό Ισραήλ-ΗΠΑ.»

Kλοιός
Η συνέντευξη τύπου της Συμμαχίας Σταμα τήστε τον Πό λεμο έγινε σε μια κρί σιμη
στιγμή. Το Ισρα ήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Γάζα, προσπαθώντας να στραγ γα λίσουν την Αντί στα ση.
Ηδη την προηγούμενη Παρασκευή το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σειρά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα, με το πρόσχη μα της καταστροφής «βάσε ων εκτόξευ σης ρουκε τών»
από Παλαιστίνιους αντάρτες.
Την ίδια στιγμή στο Λίβανο η κυβέρνηση
του Σινιόρα ανακοίνωσε ότι «ξερίζωσε την
τρομοκρατία» από το στρατόπεδο Ναχρ-ελΜπά ρεντ που πο λιορ κού σε ο λι βα νι κός
στρατός τις τέσσερις τελευταίες βδομάδες.
Ο υπουργός Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι «επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν» και ότι η Φατάχελ-Ισλάμ αποφάσισε να καταθέσει τα όπλα
και να αυτοδιαλυθεί.
Ομως, το κυνήγι των Παλαιστίνιων συνεχίζεται. Δεκάδες περιστατικά συλλήψεων, ανακρίσεων, ξυλοδαρμών αναφέρονται πια καθημερινά από Παλαιστίνιους που είχαν καταφύγει σε κοντινά στρατόπεδα προσφύγων
και τώρα προσπαθούν να επιστρέψουν στα

κατεστραμμένα σπίτια τους. Τέτοιες καταγγελίες έγιναν επίσημα σε συνέντευξη που
οργάνωσε η Γενική Ενωση Παλαιστινίων Γυναικών και το Human Rights Watch την περασμένη βδομάδα στο παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων Μπατάουι.
Κάθε φορά που οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες έμπαιναν στο στόχαστρο της κρατικής
καταστολής στο Λίβανο, η συνέχεια ήταν η
κλιμάκωση της επίθεσης σε όλες τις δυνά μεις που αντι στέ κο νται στον αμε ρι κά νι κο
ιμπεριαλισμό και στο Ισραήλ.
Γι’ αυ τό έχει με γά λη ση μα σία η μα ζι κή
συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 12 Ιούλη.
Για να εκ φρά σου με την αλ λη λεγ γύη μας
στην αντίσταση σε Παλαιστίνη και Λίβανο
που παλεύει ενάντια στους συνεργάτες των
ΗΠΑ και του Ισραήλ, τον Αμπάς και τον Σι νιόρα και για να δείξουμε την απόφασή μας
να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ
να κλι μα κώ σει την ελ λη νι κή εμπλο κή στα
εγκλήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Τα εγκαίνια του Ελληνοαραβικού Επιμορφωτικού Κέντρου έγιναν την Παρασκευή 22
Ιούνη στο Μοσχάτο. Στην εκδήλωση έδωσαν
το παρόν αντιπροσωπείες της Πακιστανικής
Κοινότητας και της Συμμαχίας Σταματήστε
τον Πόλεμο.
Το Κέντρο, ένα παλιό εργοστάσιο, θα λει τουρ γή σει και ως χώ ρος προ σευ χής για
τους Μουσουλμάνους της Αθήνας. Παρά τις
υποσχέσεις των κυβερνήσεων για λειτουργία
μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα τίποτα δεν έχει γίνει από κείνη την πλευρά, και
έτσι την πρωτουβουλία για τη λειτουργία αυτού του Κέντρου την πήρε η Μουσουλμανική
Ενωση Ελλάδος. Οπως δήλωσε ο Ναϊμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Ενωσης: «Ακούσαμε
ότι θα γίνει το τζαμί, ακόμη και σήμερα μας
λένε ότι όλα βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι
κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η λειτουργία του
στο Βοτανικό. Δεν μας λένε όμως ούτε πότε
θα αρχίσει να χτίζεται ούτε πότε μπορούμε
να υπολογίσουμε ότι θα λειτουργήσει».
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O Mαχμούντ Aμπάς
και η Φατάχ
-Γιατί έπεσαν
τόσο χαμηλά;
Η Φατάχ είναι η οργάνωση που ίδρυσε ο Γιασέρ Αραφάτ στα τέλη της δεκαετίας του ’50 με πρόγραμμα την
ένοπλη πάλη για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Αποτέλεσε την κύρια συνιστώ σα της Ορ γάνω σης για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 οι αντάρτες της PLO με τη δράση τους έγιναν σύμβολο της ηρωικής αντίστασης στον
ιμπεριαλισμό για εκατομμύρια ανθρώπους όχι μόνο στη
Μέση Ανατολή αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Η PLO δεν μπορούσε να νικήσει στρατιωτικά το Ισραήλ. Μπορούσε όμως να ξεσηκώσει τους εργάτες και
τους αγρότες στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στα Eμιράτα
του Κόλπου ενάντια στα σάπια δικτατορικά καθεστώτα
που συνεργάζονταν με τον ιμπεριαλισμό. Γι’ αυτό βρέθηκε στο στόχαστρο όχι μόνο του Ισραήλ αλλά και των
αραβικών καθεστώτων. Σφαγές όπως ο «Μαύρος Σε πτέμβρης» της Ιορδανίας το 1970 ήταν το αποτέλεσμα.
Η ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο το 1982 έφερε μια
μεγάλη στρατιωτική και πολιτική ήττα για τον Γιασέρ
Αραφάτ, την Φατάχ και όλο το παλαιστινιακό κίνημα.
Πολλοί τότε διακήρυξαν το τέλος του. Ομως, το 1987 το
κέντρο της παλαιστινιακής αντίστασης μεταφέρθηκε στα
κατεχόμενα, στη Δυτική Οχθη και τη Γάζα. Tότε ξέσπασε
η πρώτη «Ιντιφάντα» μια εξέγερση που αγκάλιασε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, με καθημερινές διαδηλώσεις, συγκρούσεις με το στρατό, εκατοντάδες νεκρούς.
Η Ιντιφάντα αναζωογόννησε την επιρροή της PLO και
του Γιασέρ Αραφάτ. Ομως, εκείνη την περίοδο η παλαιστινιακή ηγεσία αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο βήμα
προς τα πίσω. Να εγκαταλείψει το βασικό σημείο του
προγράμματος της PLO για την ανάγκη ύπαρξης ενός,
ενιαίου κοσμικού κράτους στην ιστορική Παλαιστίνη. Ο
Γιασέρ Αραφάτ και οι συνεργάτες του αποδέχτηκαν την
προοπτική της «λύσης των δυο κρατών». Αναγνώρισαν
το κράτος του Ισραήλ, με αντάλλαγμα υποσχέσεις για
μια «ειρηνευτική διαδικασία» που θα έφερνε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Δρόμος
Οι Συμ φωνί ες του Οσλο το 1994 υποτίθεται ότι θα
άνοιγαν το δρόμο για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής. Αυτό που έγινε όμως, είναι ότι το μόνο που κατέκτησαν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και σε μερικές περιοχές της Δυτικής Οχθης ήταν το δικαίωμα να κυματίζει η
παλαιστινιακή σημαία πάνω σε μερικά δημόσια κτίρια.
Η απογοήτευση από τη προδοσία του Οσλο ήταν το
υπόβαθρο για το ξέσπασμα της δεύτερης Ιντιφάντα τον
Σεπτέμβρη του 2000. Οταν ο χασάπης Σαρόν εκλέχτηκε
πρωθυπουργός το 2001 έστειλε τα τανκς στη Δυτική
Οχθη να ισοπεδώσουν πόλεις και χωριά. Ο Αραφάτ, ο
εκλεγμένος πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, έμεινε πολιορκημένος στο αρχηγείο του στη Ραμάλα, ουσιαστικά μέχρι το θάνατό του το 2004.
Ο Αμπάς –παλιός συνεργάτης του- ήταν και ο διάδο χός του στην ηγεσία της Φατάχ και της Παλαιστινιακής
Αρχής. Το 2003 συμφώνησε στον σχέδιο του «οδικού
χάρτη για την επίλυση του παλαιστινιακού» που διατύ πωσε το «κουαρτέτο», οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η ΕΕ και ο ΟΗΕ.
Ηταν ένα σχέδιο που δεν ζητούσε τίποτα από το Ισραήλ
αλλά τα πάντα από την Παλαιστινιακή Αρχή: να συντρίψει όσους επέ με ναν να απορ ρί πτουν τους συμ βι βα σμούς και να επιμένουν στην αντίσταση.
Οσο η Φατάχ πήγαινε προς τα δεξιά, προς τον συμβι βασμό, όσο μεγάλωνε η διαφθορά των στελεχών της
που είχαν καταλάβει τις «υπέυθυνες» θέσεις στη Παλαιστινιακή Αρχή, τόσο μεγάλωνε η επιρροή της Χαμάς.
Μέσα από αυτή τη διαδρομή η σημερινή Φατάχ από
μια οργάνωση που πάλευε τον σιωνισμό και τον ιμπεριαλισμό, έχει μετατραπεί σε μια δύναμη που παίζει το ρόλο του δεσμοφύλακα για τον ίδιο της το λαό.

ΠAΛAIΣTINH

Hττα στην Γάζα
για τους Iμπεριαλιστές
Τ

η Δευ τέρα 25 Ιού νη έγι νε
μια ακόμα «συνάντη ση για
την ει ρή νη» στην Μέ ση
Ανατολή. Ο αιγύπτιος δικτάτορας
Μου μπά ρακ κά λε σε το βα σι λιά
της Ιορδανίας Αμπντά λα και τον
πρω θυ πουρ γό του Ισ ρα ήλ Ολ μερτ να συναντηθούν όλοι μαζί με
τον Μαχμούντ Αμπάς για να «αναζω ο γοννή σουν την ει ρη νευ τι κή
δια δι κα σία» στο θέ ρε τρο του
Σαρμ-ελ-Σεχ στην Ερυ θρά Θά λασσα. Το πραγματικό αντικείμενο της συνάντησης, όμως, που το
κά νουν σα φές με τις δη λώ σεις
τους όσοι συμ με τέχουν, είναι η
στή ρι ξη της «κυβέρ νη σης εκτά κτου ανάγκης» που έχει στήσει ο
Αμπάς και η Φα τάχ στη Δυ τι κή
Οχθη μετά την τα πεινωτική τους
ήττα στη Γάζα.
Την Κυ ρια κή, 24 Ιο ύ νη, το
υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ
ενέκρινε την πρόταση του Ολμερτ
για «ξεπάγωμα» των φόρων που
αρνιόταν να παραδώσει στην παλαι στι νια κή κυ βέρ νη ση εδώ και
ενάμιση χρόνο μετά την νίκη της
Χαμάς στις εκλογές. Αυτό το οικονομικό εμπάργκο από πλευράς
Ισραήλ, αλλά και της ΕΕ και των
ΗΠΑ, είχε προκαλέσει απίστευτη
δυ στυ χία στους Πα λαι στί νιους
στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη.
Τώρα, το Ισραήλ αποφάσισε να
δώσει 550 εκατομμύρια δολάρια
στον Αμπάς, για να «αποκατασταθεί το κύρος του» στον παλαιστινιακό λαό, και στην πραγματικότητα, για να ανασυγκροτήσει τους
μηχανισμούς καταστολής σαν κι
αυτούς που ξηλώθηκαν μέσα σε
τρεις μέρες στη Γάζα. Ενώ δίνει
γεν ναιό δω ρα ενί σχυ ση στον
Αμπάς, το Ισ ρα ήλ συ νε χί ζει να
κρατάει κλειστή τη διέλευση του
Κάρνι στα σύνορα με τη Γάζα. 104
φορτηγά της υπηρεσίας του ΟΗΕ
για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Προγράμ ματος Τροφίμων έχουν μπλοκαρι στεί από το Ισραήλ σε εκείνο το
σημείο. Και τα αποθέματα τροφί μων στη Γάζα θα εξαντληθούν το
πολύ σε δυο βδομάδες.
Οσο περ νά νε οι μέ ρες, τό σο
πε ρισ σό τε ρα στοι χεία βγαί νουν
στο φως, που δεί χνουν ότι ο
Αμπάς και η κλίκα του που τώρα
βα φτί ζο νται «υπε ρα σπι στές της
δημοκρατίας» από τη Δύση ετοί μαζαν πραξικόπημα με την ενεργό
συμμετοχή των ΗΠΑ. Οπως ανα φέ ρει ο δη μο σιο γρά φος Τζόνα θαν Στηλ, της βρετανικής εφημερί δας Γκάρ ντιαν στις 24 Ιο ύ νη:

Διαδήλωση της Xαμάς στην Γάζα για τη νίκη στις εκλογές του 2006

«Το Ισ ρα ήλ εί χε ήδη φυ λα κί σει
πολ λούς βου λευ τές και δη μάρ χους της Χα μάς στην Δυ τι κή
Οχθη. Το επό με νο στά διο (του
σχεδίου) ήταν να επαναληφτεί το
ίδιο και στην Γάζα, αλλά αυτή τη
φορά τις συλλήψεις θα τις έκαναν
Παλαιστίνιοι, όχι οι Ισραηλινοί».
Ο άνθρωπος του Μπους που είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας
αυ τό το σχέ διο εί ναι ο Ελιοτ
Αμπραμς. Τη ξέ ρει τη δου λε ιά.
Στη δεκαετία του ’80 ο Αμπραμς
είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο
στην ενίσχυση με όπλα και χρήμα τα των ακρο δε ξιών συμ μο ριών
των «Κόντρας» που είχαν εξαπολύσει ένα βρόμικο πόλεμο δολοφο νι ών, σφα γών και σα μπο τάζ
ενάντια στην αριστερή κυβέρνηση
των Σαντινίστας στη Νικαράγουα.
Αυτή τη «τεχνογνωσία» μετέφερε
ο Αμπραμς στην Παλαιστίνη. Στη
θέση των «Κόντρας» βρέθηκαν οι
«δυνάμεις ασφαλείας» του Μοχάμεντ Νταχλάν, «σύμβουλου εθνι κής ασφάλειας» του Αμπάς.

Πραξικόπημα
Μερι κές βδο μά δες πριν δι έρ ρευ σε σε αρα βι κές εφη με ρίδες
ένα αμερικάνικο ντοκουμέντο –με
ημερομη νία 2 Μάρ τη- που κατέγραφε λεπτομερειακά το σχέδιο
πραξικοπήματος.
Η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση θα
δι έ θε τε κον δύ λια συ νο λι κού
ύψους 1.27 δις δολαρίων για να
προστεθούν ακόμα τέσσερα τάγ ματα -4.700 άνδρες- στις 15.000
της Προεδρικής Φρουράς και των
άλ λων ένο πλων σω μά των που
έλεγχαν ο Αμπάς και ο Νταχλάν,

όπως επίσης και για τον επανεξοπλισμό και την εκπαίδευσή τους.
«Το επθυμητό αποτέλεσμα θα είναι ο μετασχηματισμός των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας ού τως ώστε να επι τρέ ψουν
στον Πρό ε δρο να εξα σφα λί σει
την εφαρ μο γή των απο φά σε ών
του όπως τη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου και το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης» αναφέρει το συγκεκριμένο κείμενο.
Ο Αλιστερ Κρουκ, πρώην σύμβουλος του Χαβιέ Σολάνα, και τώρα επικεφαλής ενός ινστιτούτου
ερευ νών στην Βη ρυ τό, λέ ει την
συ νέ χεια. Κα ταρ χήν, το Ισ ρα ήλ
μπλοκάρισε αρκετές παραδόσεις
φορτίων όπλων στις δυνάμεις του
Νταχλάν στη Γάζα, γιατί είχε τη
–σωστή- εκτίμηση ότι σε περίπτωση σύγκρουσης ο Νταχλάν και η
Φατάχ θα έχαναν και αυτός ο μοντέρνος οπλισμός θα περνούσε
στα χέρια της Χαμάς.
Ο πρώ ην δι πλω μά της της ΕΕ
παρουσιάζει και την σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι για τη Χαμάς
στη Γάζα. Ο Νταχλάν αρνήθηκε
να θέσει τις «δυνάμεις ασφαλείας» κάτω από τον έλεγχο του ανεξάρτητου υπουργού Εσωτερικών
της κυβέρνησης Εθνικής Ενότη τας στην οποία συμμετείχαν Φα τάχ και Χαμάς. «Ο Νταχλάν αρνήθη κε να συ νερ γα στεί με τον
υπουργό και έβγαλε τις δυνάμεις
του στο δρό μο, σε μια ανοι χτή
πράξη αμφισβήτησης του υπουργού. Η Χαμάς ένιωσε ότι δεν είχε
και πολλά περιθώρια από το να
πά ρει τον έλεγ χο του το μέα

ασφά λει ας από δυ νά μνεις που
στην πρσγματικότητα προκαλούσαν ανασφάλεια» αναφέρει.
Η Χαμάς παίρνοντας τον έλεγχο της Γάζας συνέτριψε στα πρώτα του βήμα το αμερικανόπνευστο σχέδιο πραξικοπήματος της
«πτέρυγας της Φατάχ που συνεργάζεται με την κατοχή» όπως λεει
μια αφί σα της που κυ κλο φο ρεί
στην Γάζα. Η ταχύτητα της επικρά τη σής της εξέ πλη ξε όλους
τους «ειδικούς» και μη των δυτικών επιτελείων.
Το κλειδί για να καταλάβουμε
αυτή τη νίκη είναι πολιτικό. Στα
μάτια των Παλαιστίνιων, που ψήφισαν υπέρ της με ένα 70% πριν
ενάμισι χρόνο, η Χαμάς αντιπρο σωπεύει την Αντίσταση στην ισραηλινή κατοχή και τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό. Η Φατάχ του Αμπάς
και του Νταχλάν αντιπροσωπεύουν την συνεργασία με τη κατοχή
και τη δι α φθο ρά. Και οι συ σκέ ψεις όπως αυτή του Σαρμ-ελ-Σεχ
το μόνο που θα καταφέρουν είναι
να κάνουν ακόμα πιο έντονη την
αποστροφή για αυτούς που προδίδουν την αντίσταση συνεργαζόμενοι με την κατοχή.
Η ήτ τα του πρα ξι κο πή μα τος
στη Γάζα ήταν ένα χαστούκι και
για τον Μπους και για το Ισραήλ.
Ομως, τώρα, αυτοί που θέλουν να
πνί ξουν την πα λαι στι νια κή αντί στα ση προ σπα θούν να πά ρουν
την εκ δί κη σή τους. Πρέ πει να
βρε θού με δίπλα στην Πα λαιστινιακή Αντίσταση. Ξεκινώντας από
τη διαδήλωση στην πρεσβεία του
Ισραήλ στις 12 Ιούλη.

Λέανδρος Mπόλαρης

H PIZOΣΠAΣTIKH APIΣTEPA KAI OI EKΛOΓEΣ
ΓIANNENA

ΘEΣΣAΛONIKH

ΠATPA

Mηνύματα ελπίδας
ΓIANNENA

Τ

ην Πέμπτη 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα, στο πάρκο Λιθαρίτσια η ανοιχτή αντικαπιλιστική συνέλευση της πρωτοβουλία για το ενωτικό κατέβασμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στις εκλογές. Πάνω από 100 άτομα παρακολούθησαν τη συνέλευση, τόσο
φοιτητές από το κίνημα των καταλήψεων, όσο και εργαζόμενοι, μέλη τοπικών δημοτικών – νομαρχιακών κινήσεων
της Αριστεράς και οργανώσεις.
Τη συζήτηση άνοιξαν οι Μάριος Μιχαηλίδης, δάσκαλος
και μέλος της πανελλαδικής επιτροπής πρωτοβουλίας, Πέτρος Γρηγορίου ΑΡΑΝ, Λευ τέρης Πα παθα νάσης, ΟΚΔΕ
Σπάρτακος, Γιάννης Χατζηδάκης, πανεπιστημιακός, Γιώργος Τσιρώνης, ΣΕΚ και Κώστας Πα πα δάκης, Δικηγόρος
και μέλος της πανελλαδικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας.
Όλοι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα αυτής της πρωτο βουλίας, ανέδειξαν το ρόλο που έπαιξε η Ριζοσπαστική
Αριστερά στο κίνημα των τελευταίων χρόνων.
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Ιταλίας και της
Γαλλίας, αλλά και τα συμπεράσματα από το φοιτητικό κί νημα και την απεργία των δασκάλων, όλοι οι ομιλητές διαχώρισαν σαφώς αυτό το εγχείρημα από την πολιτική των
ρεφορμιστικών κομμάτων (ΚΚΕ-ΣΥΝ), τα κεντροαριστερά
σενάρια. Τονίστηκε επίσης ότι αυτή η προσπάθεια δεν έχει
ορίζοντα μόνο τις εκλογές, αλλά θέλει ν’ αποτελέσει ένα
εργαλείο για τον κόσμο που παλεύει την κυβέρνηση των
ιδιωτικοποιήσεων, του πολέμου, της καταστροφής του πε ριβάλλοντος, της επίθεσης στα δημοκρατικά δικαιώματα,
κάτι που δεν μπορεί και δεν θέλει να κάνει ούτε το ΠΑΣΟΚ,
ούτε η παλιά Αριστερά καθώς και να ανοίξει η συζήτηση
για τη συνολική ρήξη με τον καπιταλισμό.

ΘEΣΣAΛONIKH
Στη συνέχεια αγωνιστές από το πανεπιστήμιο και τους
χώρους δουλειάς πήραν το λόγο. Ο Λάζαρος, εργαζόμε νος στη βιομηχανική περιοχή κάλεσε την πρωτοβουλία να
παρέμβει από την ΒΙ. ΠΕ. μέχρι τα γιαπιά και τα Γκούντις
και να παλέψει τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Η Άλκηστις από την Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ τόνισε ότι ο κόσμος
κοιτάει προς τα εμάς περιμένει από τη νέα Αριστερά και
ότι η συζήτηση πρέπει ν’ ανοίξει και στα πανεπιστήμια, όχι
μόνο για ποια παιδεία, αλλά και για ποια κοινωνία παλεύουμε. Ο Θοδωρής από το ΣΕΚ, ανέδειξε τις μάχες στις
οποίες πρέπει να πρωτοστατήσει η Ριζοσπαστική Αριστερά. Από το αντιπολεμικό στις 12 Ιούλη, τη ΔΕΘ, μέχρι το
φοιτητικό-εκπαιδευτικό κίνημα τον Σεπτέμβρη. Ο Παναγιώτης από την ΑΡΑΝ υπεραμύνθηκε του εγχειρήματος και
ανέδειξε τη δυναμική που έχει αυτή η πρωτοβουλία. Στην
συνέλευση τοποθετήθηκε και ο Χάρης από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος ανακοίνωσε την προσπάθεια στησίματος
επιτροπής και στην Ηγουμενίτσα και ζήτησε την στήριξη
της επιτροπής των Ιωαννίνων.
Η επιτυχία της συνέλευσης στηρίχτηκε σε μια σειρά από
κοινές δράσεις της πρωτοβουλίας το προηγούμενο διάστημα, κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Από τις εργατικές κατοικίες, τις αφισοκολλήσεις, τα πανό, μέχρι τις
ανοιχτές εξορμήσεις στη Νομαρχία και τους εργατικούς
χώρους.
Η επόμενη σύσκεψη της τοπικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/6 στις 19:00 στο Εργατικό
Κέντρο.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Τ

ο πρώτο αποφασιστικό βήμα έγινε και στη Θεσσαλονί κη για τη συνέχεια της Πρωτοβου λί ας
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς μπροστά στη μάχη των εκλογών. Τη Δευτέρα 25/6 πραγματοποιήθηκε
η αντικαπιταλιστική συνέλευση στο 4ο πάρκο παραλίας με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 ατόμων, αριθμός που δείχνει από μόνος του το μέγεθος του εγχειρήματος. Ο κόσμος που παρευρέθηκε εκεί προερχόταν από διάφορους συνδικαλιστικούς, πολιτικούς και
κοινωνικούς χώρους δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον
περιβάλλον. Φοιτητές και μεταπτυχιακοί από το κίνημα των καταλή ψεων, αριστεροί με εμπειρίες από το
κί νη μα της Μεταπολίτευσης και του Πολυτεχνείου,
αγωνιστές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της
δεκαετίας του 90.
Τον πρώτο γύρο ομιλητών άνοιξε ο Κώστας Προβατάς, ανένταχτος φοιτητής και ακολούθησαν ο Θανάσης Κύρινας από την ΑΡΑΝ, ο Γιώργος Μαυρομάτης από την ΑΡΑΣ και ο Γιάννης Κούτρας από το ΣΕΚ.
Οι εισηγητές αναφέρθηκαν τόσο στην παρουσία της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς τα τελευταία χρόνια όσο
και στην περίοδο που διανύει τώρα το κίνημα, που με
τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει ως τώρα ενάντια στις επιθέσεις του συστήματος βάζει άμεσα το ζήτημα της παρουσίας του και
στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.
Στη συζήτηση που ακολούθησε άνοιξαν όλα σχεδόν
τα ζητήματα, καθώς οι ομιλητές κατέθεσαν τις διαφο ρετικές εμπειρίες τους προκειμένου να τις συνδέσουν
με την Πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

ΠAPA
TON KAYΣΩNA

ΠATPA
Συγκεκριμένα ο Παύλος Νεράντζης, δημοσιογράφος
που έχει ασχοληθεί εκτενώς με το αντιπολεμικό κίνημα, εξέφρασε τη σκέψη ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέπει να εκφράσει συγκεκριμένη θέση για τον
πόλεμο, το οικολογικό ζήτημα και την καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο αντιπολεμικό κίνημα
αναφέρθηκε και ο Στέλιος Γιαννούλης, φοιτητής της
Σχολής Καλών Τεχνών, θυμίζοντας σε όλους τις κινητοποιήσεις στις 15 Φλεβάρη 2003 και τις νίκες που
έχουμε πετύχει κόντρα στον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό.

Kαταλήψεις
Ο Θεοδόσης Μπούσουλας, φοιτητής της Αρχιτε κτονικής και μέλος της ΑΡΑΣ, αναφέρθηκε στο κίνημα
των καταλήψεων και τη νίκη που πέτυχαν και έδωσε
έμφαση στην ανάγκη για όσο το δυνατό περισσότερη
ενότητα αναφέροντας ότι στο παρελθόν τα διασπαστικά κατεβάσματα υπονόμευσαν τη Ριζοσπαστική
Αριστερά και ότι θα ήταν λάθος ο καθένας να συσπειρωθεί γύρω από την άποψη του, αποκλείοντας τις συνερ γα σί ες. Ο Δη μή τρης Τεμουρ τζί δης, μέ λος της
Πρωτοβουλίας Ενεργών Αριστερών Πολιτών, μίλησε
για την ανάγκη κοινής δράσης της Αριστεράς, τον
αγώνα ενάντια στη ΝΔ και τους εκπροσώπους της
στη Θεσσαλονίκη Ψωμιάδη και Παπαγεωργόπουλο
και έκλεισε με τη διαπίστωση ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαχωριζόμαστε αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε ενωτικά. Ο Μπάμπης Τσολάκης, πρώην
συνδικαλιστής στα ΕΛΠΕ, εξέφρασε τη στήριξή του
στην Πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει χαρακτηρίζο-

ντάς την ιδιαίτερα αισιόδοξη και εμπνευστική ενώ τόνισε ξανά ότι χρειάζεται να επιδιώκουμε την ενότητα
σε όλους τους χώρους και τις μάχες.
Δυο ακόμη θέματα στα οποία υπήρξε έντονη αναφορά στη συνέλευση ήταν το ζήτημα της απόρριψης
της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ καθώς και αν όντως η
περίοδος την οποία ζούμε προβάλλει ως ιστορική ευκαιρία για την αντικαπιταλιστική Αριστερά να εκφράσει πολιτικά τον κόσμο του κινήματος. Ο Μπά μπης
Κουρουνδής, δικηγόρος και μέλος του ΣΕΚ, μας θύμισε το παράδειγμα της Γαλλίας. Ο Κώστας Τορπουζίδης, ανέφερε ότι το κίνημα μπορεί να παρασέρνει ηγεσίες όπως του ΠΑΣΟΚ στο θέμα του Άρθρου 16 αλλά,
ότι ο κόσμος χρειάζεται καθαρή αντικαπιταλιστική
προοπτική και άρα ένα ενωτικό κατέβασμα είναι απαίτηση του ίδιου του κόσμου του κινήματος.
Μετά το τέλος των τοποθετήσεων η συνέλευση
έβγαλε απόφαση για το πώς συνεχίζουμε. Η απόφαση
στηρίζει την Πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που έχει ξεκινήσει και η Επιτροπή Θεσσαλονίκης
θα συμμετάσχει στην Πανελλαδική Συνέλευση που θα
γίνει στην Αθήνα στις 14 Ιούλη ώστε να μεταφέρει την
εικόνα της αντικαπιταλιστικής συνέλευσης που έγινε
εδώ και να στηρίξει την προοπτική το εγχείρημα αυτό
να συμμετάσχει και στη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Ήδη δόθηκε το επόμενο ραντεβού σε επίπεδο
Θεσσαλονίκης που είναι η σύσκεψη της Επιτροπής
την Τρίτη 26/6 7.30μμ στην ΕΔΟΘ.

Νίκος Τουρνάς

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε η αντικαπιταλιστική συνέλευση που οργάνωσε η Επιτροπή Πρω τοβουλίας στο
Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Δευτέρα 25 Iούνη. Πάνω
από εκατό αγωνιστές και αγωνίστριες, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, αλλά και μισθωτοί τεχνικοί, εκπαιδευτικοί και
άλλοι εργαζόμενοι, βρίσκονταν στο αμφιθέατρο του Εργατικού
Κέντρου στην αρχή της συνέλευσης, ενώ μέχρι το τέλος της διαδικασίας και παρά την έλλειψη κλιματισμού, η συμμετοχή άγγιξε
τους διακόσιους.
Οι εισηγητές από την μεριά της Επιτροπής Πρωτοβουλίας
ανέλυσαν τις συνθήκες που ευνοούν ένα ενωτικό κατέβασμα
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στις εκλογές, αλλά και το πολιτικό περιεχόμενο, τη φυσιογνωμία και τους τρόπους λειτουργίας
της νέας κίνησης. Ο Λευτέρης Αναστόπουλος από την ΑΡΑΝ
άνοιξε τη συζήτηση αναφερόμενος στην πρωτοφανή συμμετοχή αγωνιστών στην ανοιχτή συνέλευση της 9/6 στην Αθήνα και
υποστήριξε ότι η Ριζοσπαστική Αριστερά χρειάζεται ενόψει
εκλογών να απευθυνθεί στο σύνολο του ελληνικού λαού που
ήρθε σε επαφή μέσα από την κοινή δράση στους αγώνες του
προ η γού με νου δια στή μα τος. Ο Νί κος Οι κο νό μου από την
ΑΡΑΣ ανέδειξε τη δυνατότητα να αλλάξουν αυτή τη φορά οι
συσχετισμοί ανάμεσα στη Ριζοσπαστική και τη Ρεφορμιστική
Αριστερά, αλλά και αδυναμίες που υπάρχουν κύρια στους δε σμούς με εργαζόμενους. Ο Νίκος Αναστασίου από το ΣΕΚ αναφέρθηκε στην παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και του ιμπε ριαλισμού από την Λατινική Αμερική μέχρι την Ευρώπη και την
Μέση Ανατολή και τη δυνατότητα που έχουν τα κινήματα των
εργαζόμενων και της νεολαίας να νικάνε, καθώς και στον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν οργανώσεις και σχήματα της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς ιδιαίτερα στους αγώνες της τε-

λευταίας περιόδου στην Ελλάδα.
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Ο
Γιώργος Πελεκούδας εργαζόμενος, αναφέρθηκε στο ότι η κρίση του συστήματος δεν οδηγεί κατ’ανάγκη τον κόσμο προς την
Αριστερά και ότι χρειάζεται οργανωμένη πάλη κατά του ΛΑΟΣ
που προσπαθεί να κρύψει την φασιστική του ταυτότητα και να
ψαρέψει σε θολά νερά. Η είδηση που ανακοίνωσε για την ματαίωση της ρατσιστικής σύναξης στο Πρέζιντεντ σκόρπισε στον
κόσμο ενθουσιασμό. Kατά τη διάρκεια της συζήτησης απαντήθηκαν πολλά ζητήματα που άνοιξαν σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο μιας ενωτικής παρέμβασης της Pιζοσπαστικής Aριστεράς στις εκλογές, ιδιαίτερα μέσα από τις εμπειρίες των ομιλητών από τα κινήματα των καταλήψεων και της απεργίας των
δασκάλων και αναφέρθηκε ότι δεν μπορούμε να χωρέσουμε
όλον αυτό τον κόσμο και τις εμπειρίες του στα συνηθισμένα
“στενά” ή “μάξιμουμ” πλαίσια της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Η διαδικασία έκλεισε με δευτερομιλίες από τους εισηγητές
και εκδόθηκε η απόφαση της Αντικαπιταλιστικής Συνέλευσης
που βασίζεται και εμπλουτίζει το κείμενο της 9/6 και καλεί στην
Πανελλαδική Συνέλευση στις 14 Ιούλη στην Αθήνα. Η μαζικότητα, η ζωντάνια και η διάρκεια της διαδικασίας απέδειξε και από
την Πάτρα πόσο ψεύτικο ήταν το επιχείρημα του Καρατζαφέρη
για την ματαίωση της συγκέντρωσης του. Το πρόβλημά του δεν
ήταν ο καύσωνας, που δεν εμπόδισε δεκάδες αγωνιστές να βρεθούν και να συζητήσουν σε ένα χώρο χωρίς κλιματισμό, αλλά η
κατακραυγή από την αντιφασιστική συγκέντρωση που είχε οργανωθεί έξω από το Πρέζιντεντ...

Νίκος Σαγώνας
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ΔAΣKAΛOI

Xάθηκε μια
μεγάλη ευκαιρία
Στη Συνέλευση της ΔOE χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. H ευκαιρία να βγει αγωνιστική απόφαση συνέχειας της απεργίας μας. Oχι γιατί "μάσησε" η ΠAΣK, αλλά
γιατί αρνή θηκαν οι παρατά ξεις της Aριστεράς, με το διεκδικη τικό πλαίσιο της
απεργίας συμπληρωμένο με τα ζητήματα της αποκέντρωσης, να προχωρήσουν
σε κοινή πρόταση απεργίας. Yπήρξε εμμονή στο να επιμείνουν η κάθε μία στη δική της πρόταση για να πάρει το συνέδριο απόφαση.

H Pιζοσπαστική Aριστερά
και οι εκλογές
APΓYPOYΠOΛH

MYTIΛHNH

Τη Δευτέρα 25 Ιούνη πραγματοποιήθηκε η αντικαπιταλιστική
συνέλευση των νοτίων προαστίων στην Αργυρούπολη, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μεγάλη πανελλαδική συνέλευση για
την ενωτική παρέμβαση της ριζοσπαστικής αριστεράς στις 9 Ιούνη. Πέρασαν πάνω από 70 άτομα ενώ η συζήτηση ήταν πλούσια.
Το άνοιγμα έκανε ο Παναγιώτης Βασιλάκης, ανένταχτος, ο
οποίος αφού ενημέρωσε ότι η συνέλευση είναι η συνέχεια της
πετυχημένης πρώτης πανελλαδικής συνέλευσης στις 9 Ιούνη
στο πεδίο του Αρεως, στη συνέχεια τόνισε την αναγκαιότητα
για την ενωτική παρέμβαση της ριζοσπαστικής αριστεράς στις
εκλογές. Επίσης μίλησε για την πολιτική φυσιογνωμία που χρειάζεται να έχει το εγχείρημα. Πέρα από λογικές αποκλεισμού
και με τη σαφή πρόθεση για αντικαπιταλιστική προοπτική και
βάθεμα της πολιτικής συζήτησης.
Τοποθετήθηκαν συνολικά 15 ομιλητές, οι περισσότεροι φοιτητές, η πλειοψηφία των οποίων αναφέρθηκε στη σημαντικότητα αυτής της πρωτοβουλίας και στη σύνδεσή της με τοπικές
πρωτοβουλίες και κινήματα. Σε αυτό αναφέρθηκε κυρίως ο Νίκος Πυρουνάκης από την ΑΡΑΝ και μέλος Πρωτοβουλίας Κατοίκων στα νότια προάστια, που αναφέρθηκε στα οικολογικά κινήματα που έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο γειτονιάς (πχ
ελεύθεροι χώροι, παραλία ελληνικού, ΚΥΤ Ηλιούπολης κ.α).
Υπήρξαν παρεμβάσεις, όπως και στο άνοιγμα, που έβαζαν
ότι χρειάζεται να υπάρχει οριοθέτηση απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία και κάθε κεντροαριστερή λογική. Επίσης αναφέρθηκε
ότι δεν θέλουμε αυτή η προσπάθεια να έχει αυτοσκοπό μόνο
τις εκλογές αλλά να αποτελέσει την αφορμή για τη δημιουργία
μίας νέας αριστεράς που και μετεκλογικά θα δίνει τις μάχες και
θα ανοίξει την πολιτική συζήτηση. Επικράτησε η λογική ότι ναι
μεν, διαχωρίζουμε ορατά τη θέση μας από λογικές τύπου Κομμουνιστικής Επανίδρυσης στην Ιταλία, αλλά δεν σηκώνουμε τείχη της επα να στα τι κής κα θα ρό τη τας στον κό σμο που έχει
εγκλωβιστεί και που αναζητά μία νέα ενωτική και μαχητική αρι στερά. Αυτό δεν είναι περιορισμός της επαναστατικής φυσιογνωμίας της προσπάθειας. Ισα ίσα δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγει η συζήτηση «μεταρρύθμιση ή επανάσταση» από τα πε ριορισμένα όρια της ριζοσπαστικής αριστεράς και να γίνει κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου.
Η συνέλευσή μας κατέληξε σε μία απόφαση η οποία διαμορφώθηκε από μέλη της τοπικής πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια
αυτής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την πολιτική φυσιογνωμία
της πρωτοβουλίας, όπως αυτή έχει εξελιχθεί από τις 9 Ιούνη
μέχρι σήμερα, όσο και όλες τις τοποθετήσεις που αναφέρθη καν σε ζητήματα και κινήματα τοπικά. Τέλος αποφασίστηκε η
συμμετοχή της πρωτοβουλίας νοτίων προαστίων στην μεγάλη
πανελλαδική συνέλευση στις 14 Ιούλη.

Χριστίνα Κόικα

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/6 στη Μυτιλήνη η αντικαπιταλιστική συνέλευση που κάλεσε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας της πόλης έπειτα από τις αποφάσεις της μεγά λης συ νέλευσης της Αθήνας της
9ης Ιούνη. Στη συνέλευση πήραν μέρος περίπου 30
σύντροφοι- από διάφορους χώρους της ριζοσπαστικής αριστε ράς και κυ ρίως ανέ ντα χτοι- από τους
οποίους τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι πάνω στα
ζητήματα που έθετε το κείμενο Επιτροπής Πρωτοβουλίας.
Όσον αφορά τη φυσιογνωμία του εγχειρήματος,
εκφράστηκε σε πολύ καλό κλίμα η γενική συμφωνία
με το περιεχόμενο του κειμένου με έμφαση στα χαρακτηριστικά:
- της στήριξης και της έκφρασης των κοινωνικών
κινημάτων με μια αντικαπιταλιστική προοπτική,
- της απομάκρυνσης από λογικές αποκλεισμών τάσεων και συντρόφων για λόγους «ιστορικούς»,
- της σαφούς οριοθέτησης από το ρεφορμισμό και
από συνδιαχειριστικές λογικές,
- της επιμονής για την διαμόρφωση όρων κοινής
δράσης και μετωπικών πρωτοβουλιών ευρύτερων
τάσεων και δυναμικού της ριζοσπαστικής αριστεράς
μέχρι αλλά και μετά τις εκλογές.
Κριτικά στοιχεία που σημειώθηκαν σε τοποθετήσεις αναφέρονταν κυρίως στην υιοθέτηση ενός πιο
μαξιμαλιστικού αντικαπιταλιστικού πλαισίου (π.χ. όχι
μόνο κοινωνικό έλεγχο στην παραγωγή αλλά και
κοινωνικοποίησή της), καθώς και μια αγωνία για το
κατά πόσο το εγχείρημα αυτό θα πάει πιο μακριά
απ’ τις εκλογές και θα μπορέσει να ανοίξει με δυναμισμό στην κοινωνία μια διαφορετική κοινωνική προοπτική.
Απ’ την πλευρά του ΜΕΡΑ, που δεν συμμετείχε
στη διοργάνωση της συνέλευσης, ασκήθηκε κριτική
στο όλο εγχείρημα με βασικό άξονα την ανεπάρκεια
του πλαισίου και, σε κάποιο βαθμό, σε διαδικαστικά
θέματα της συγκρότησης της πρωτοβουλίας και κατατέθηκε η αντίστοιχη πρόταση του ΜΕΡΑ.
Ωστόσο η συνέλευση αποφάσισε τελικά τη συμφωνία της με την πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, την παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων συντρόφων στην καταληκτική συνέλευση της
Αθή νας και την πα ρου σί α ση των από ψε ων που
ακούστηκαν στη συνέλευση ενώ υπήρξε και η δέσμευση για συντονισμό και κοινές δράσεις και σε
τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι εφικτό.

Επιτροπή Πρωτοβουλίας στη Μυτιλήνη

Eπέμεινα μέχρι τέλους και κατέθεσα την πρόταση του Συλλόγου Kορυδαλλού
Aγίας Bαρβάρας, το οποίο κατηγορηματικά μιλούσε για απόφαση του συνεδρίου
με κλειδωμένη απόφαση για απεργία διαρκείας με ανοιχτή ημερομηνία. Tο σκε πτικό της ανοιχτής ημερομηνίας είχε να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία των
γενικών συνελεύσεων, της απεργίας και του πανεκπαιδευτικού μετώπου. Θα δημιουργούνταν ανοιχτή συντονιστική επιτροπή αγώνα πρωτοβάθμιων σωματείων
δασκάλων, καθηγητών, πανεπιστημιακών, φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων και μαθητών οι οποίοι αφού έκαναν γενικές συνελεύσεις και έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις, όλοι μαζί θα οδηγούμασταν σε συνέλευση αγώνα στο Πολυτεχνείο για να αποφασίσουμε την ημερομηνία έναρξης απεργίας διαρκείας και καταλήψεων. Δε θα συζητούσαμε δηλαδή αν θα ξεκινήσουμε την απεργία αλλά πότε
θα την ξεκινήσουμε.
Γι'αυτό ήταν πολύ σημαντικό, το συνέδριο να αποφασίσει απεργία και όχι να εισηγηθεί για έκτακτες γενικές συνελεύσεις το Σεπτέμβρη όταν ξέρουμε ότι αυτές
δεν έχουν απαρτία. Tο έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί, χρόνια το ακολουθούσε η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία. "Eκτακτες γενικές συνελεύσεις χωρίς απαρτία, μετά ολομέλεια προέδρων χωρίς πλειοψηφούσα πρόταση, τέλος εξουσιοδότηση
στο ΔΣ να πάρει απόφαση". Eίναι δυνατόν οι σύντροφοι της Aριστεράς έτσι να
αντιλαμβάνονται τους αγώνες; Nα αποφασίζει ένα ΔΣ με αυτούς τους συσχετισμούς;
Eίναι μεγάλη ευθύνη όσων επέλεξαν να ξαναρίξουν τον κλάδο των δασκάλων
στην μέγγενη της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Θα ήταν προτιμότερο να
πουν "δεν θέλουμε απεργία", παρά να επιμείνουν σε μια προσχηματική πρόταση
για να μην υπάρξει απεργία.
Kάτι τελευταίο. Στην πρόταση των Παρεμβάσεων υπήρχε πρόταση για απεργία
ψηφισμένη από το συνέδριο μόνο στην περίπτωση που οι κυβερνώντες τολμήσουν να θίξουν το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Eίναι τουλάχιστον μικροαστικό να
μιλάμε για απεργία διαρκείας όταν θιγούν τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώ ματα μόνο των μονίμων. Eχουν θιγεί εδώ και χρόνια τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα των χιλιάδων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, των χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων που διορίστηκαν 45 και 50 χρονών μετά την κατάργηση της επετηρίδας με τον άθλιο διαγωνισμό του AΣEΠ και οι οποίοι θα πάρουν λειψή σύντα ξη μετά 15 χρόνια μόνο υπηρεσίας. Aυτή η κατάσταση δεν είναι αιτία πολέμου,
σύντροφοι, για να αποφασίσουμε απεργία; Aιτία πολέμου θα είναι αν πληγεί ο
σκληρός πυρήνας των μόνιμων, δηλαδή ο εαυτός μας;
Eίτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι, πανεκπαιδευτικό μέτωπο θα βγει την επόμενη
χρονιά με όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια της εκπαίδευσης στους δρόμους, με
κλειστά όλα τα δημόσια σχολεία από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα πανεπιστήμια. Tώρα κίνημα υπεράσπισης της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας!

Bασίλης Aρβανίτης,

πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων
Kορυδαλλού-Aγίας Bαρβάρας

Aντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Από τις 29 Ιούνη έως και τη 1 Ιούλη θα διαρκέσει το φετινό Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που θα διεξαχθεί στο 4ο Πάρκο Παραλίας (απέναντι από
Σχολή Τυφλών). Η φετινή συνδιοργάνωση θα είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα
έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όχι μόνο για τις ρατσιστικές επιθέσεις του
συστήματος αλλά και για τις συγκεκριμένες νίκες που πετύχαμε ενάντια στην κυβέρνηση στο επίπεδο των δημοκρατικών και πολιτικών δικαιωμάτων.
Η καμπάνια του αντιπολεμικού κινήματος που πέτυχε την αθώωση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ κόντρα στα ψέματα της ΝΔ, η
αθώωση του φοιτητή Παναγιώτη Κ. ο οποίος συνελήφθη επειδή φορούσε πράσινα παπούτσια, η μη απέλαση των Ιρακινών μεταναστών που τους είχαν αρνηθεί το
άσυλο, είναι νίκες που θα τονώσουν το φετινό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Ας είμαστε όλοι εκεί για να συζητήσουμε πως αυτές οι νίκες θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες.
Η Οικολογία Αλληλεγγύη οργανώνει συζήτηση στο φεστιβάλ την Παρασκευή
7μμ με θέμα ‘Ο Εθνολαϊκισμός πάει σχολείο’, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
οργανώνει συζήτηση το Σάββατο 7μμ με θέμα ‘Πόλεμος, Ισλαμοφοβία και δημοκρατικά δικαιώματα, το παράδειγμα του Τζαβέντ Ασλάμ’ και η Πρωτοβουλία Ομοφυλόφιλων ενάντια στην Καταπίεση συνδιοργανώνει την Κυριακή συζήτηση 7μμ
με θέμα ‘Ομοφυλοφοβία και Πολιτική’.
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ITAΛIA
ΣYNENTEYΞH ME
THN EΛETPA AΓΓEΛINAΣ

Xτίζουμε πάνω
στην επιτυχία
της 9 Iούνη
Η Ρώμη πλημμύρισε από διαδηλωτές ενάντια στην επίσκεψη
του Μπους. Πως τα καταφέρατε;
Εκείνη την ημέρα έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Η μια ήταν
οργανωμένη από την Ριφοντατσιόνε και τα άλλα κόμματα και
τις οργανώσεις της αριστεράς που στηρίζουν την κυβέρνηση. Η διαδήλωση στρεφόταν ενάντια στον Μπους και την πολεμοκαπηλεία των ΗΠΑ αλλά όχι και ενάντια στον Πρόντι και
την πολεμοκαπηλεία της Ιταλίας.
Η δεύτερη είχε οργανωθεί από το αντιπολεμικό κίνημα από τα Κόμπας και την επαναστατική αριστερά που έχει
απομακρυνθεί από την Kομμουνιστική Eπανίδρυση. Τα συνθήματά μας στρέφονταν ενάντια και στον Μπους και τον
Πρόντι -την κυβέρνηση που συνεχίζει να συμμετέχει στον
πόλεμο στο Αφγανιστάν και να δίνει άδεια στις ΗΠΑ να χτίσουν μια καινούργια στρατιωτική βάση στην Βιτσέντσα.
Η διαδήλωση της Kομμουνιστικής Eπανίδρυσης ήταν μια
αποτυχία. Τα στελέχη ήταν κυριολεκτικά μόνα τους. Ολος ο
κόσμος -ακόμα και τα ίδια τα μέλη της Ριφοντατσιόνε- είχαν
έρθει μαζί μας. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις 150.000!
Πέρσι είχαμε καλέσει ξανά σε μια διαδήλωση ενάντια
στον πόλεμο στις αρχές του καλοκαιριού. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Αλλά συνεχίσαμε. Καλέσαμε όλες τις δυνάμεις, τα
συνδικάτα, τον κόσμο. Στην Βιτσέντσα καταφέραμε να ενωθούμε με τον απλό κόσμο που δεν ήθελε να καταστραφεί η
πόλη του από την επέκταση της στρατιωτικής βάσης. Και
αυτό έφερε την μεγάλη διαδήλωση στην Ρώμη.

Πως βλέπεις το μέλλον;
Στην Ιταλία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια πολύ μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις -ένα με δυο εκατομμύρια
στην Ρώμη ήταν "συνηθισμένο" φαινόμενο. Αλλά εκείνο το κίνημα είχε όλη την αριστερά στο πλευρό της. Τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς στηρίζει την κυβέρνηση. Οι
150.000 μπορεί να είναι πολύ λιγότερες, αλλά αυτό το κίνημα είναι πολύ πιo ριζοσπαστικό.
Τον Ιούλη θα γίνει, όπως κάθε χρόνο, το "καλοκαιρινό
σχολείο" των Κόμπας. Θα συζητηθούν πολλά πράγματα -αν
και οι αποφάσεις θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το επόμενο
συνέδριο. Οι εξελείξεις έχουν κάνει επίκαιρο το ζήτημα της
πολιτικής -το ζήτημα του ρόλου μας μέσα στην νέα περίοδο.
Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να απλώσουμε την δυναμική που έχει το αντιπολεμικό κίνημα και στα άλλα ζητήματα
που "καίνε" στην Ιταλία -το ζήτημα των συνδικάτων, της εργασιακής ανασφάλειας κλπ. Και να συνδεθούμε με τις υπαρκτές
αντιστάσεις στην Ιταλία. Για παράδειγμα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό ένα τοπικό κίνημα για τα ζητήματα του περιβάλλοντος -όχι για τα γενικά ζητήματα της μόλυνσης ή του φαινόμενου του θερμοκηπίου, αλλά για τα ειδικά ζητήματα που απει λούν διάφορες περιοχές, ενάντια σε μεγάλα έργα για παράδειγμα. Ολα ξεκίνησαν από τον σιδηρόδρομο -η κυβέρνηση
θέλει να κατασκευάσει ένα σιδηροδρομικό δίκυο υπερυψηλής
ταχύτητας και οι κάτοικοι αντιδρούν, φτιάχουν επιτροπές, οργανώνουν εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες κλπ. Στην Νάπολη
υπάρχει μια πολύ δυνατή επιτροπή ενάντια στις χωματερές το σύνθημά τους είναι "μηδέν σκουπίδια". Στο Λιβόρνο έχει
φτιαχτεί μια επιτροπή ενάντια στον τεράστιο σταθμό φυσικού
αερίου που θέλουν να χτίσουν στο λιμάνι -έναν σταθμό που αν
εκραγεί θα καταστρέψει όλη την Τοσκάνη.
Εχουμε αρχίσει να χτίζουμε ένα δίκτυο που θα συνδέει
αυτές τις επιτροπές μεταξύ τους. Είναι ένα σημαντικό βήμα.
Και είναι μόνο η αρχή.

H Eλέτρα Aγγελίνας είχε εκπροσωπήσει το
αντιπολεμικό κίνημα της Iταλίας στο συλλαλητήριο της 17 Mάρτη 2007 στο Σύνταγμα

ΦEΣTIBAΛ YΠEPHΦANEIAΣ

Στο δρόμο
του Στόουνγουoλ
Τ

ο τρίτο στη σειρά Φεστιβάλ Περηφάνειας είναι πια παρελθόν. Ήταν απόλυτα πετυχημένο, τόσο σε αριθμούς, όσο
και σε ζωντάνια και απέδειξε ότι τα ζητήματα
φύ λου, σε ξουα λι κότη τας και κα τα πί ε σης,
εξακολουθούν να συγκινούν και να «καίνε»
(περισσότερο από ότι ο ανυπόφορος καύσωνας του περασμένου Σαββάτου) ένα μεγάλο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Η πλατεία Κλαυθμώνος, όπου εδώ και τρία
χρόνια φιλοξενείται σταθερά το Pride, είχε
μετατραπεί από το πρωί της 23ης Ιούνη σε
φεστιβαλικό χώρο. Έβλεπε κανείς εκεί περίπτερα από οργανώσεις της κοινότητας των
gay και λεσβιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλληλεγγύης, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, από τη «Φιλελεύθερη Συμμαχία»
του Αδριανόπουλου, ΠΑΣΟΚ, αριστερά, μέ χρι τις παρυφές του αντεξουσιαστικού χώρου. Εκεί βρισκόταν φυσικά η Πρωτοβουλία
Γένοβα και το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.
Πολλές εκατοντάδες κόσμου πέρασαν και
αρκετοί διαδήλωσαν το απόγευμα προς τη
Βουλή – Πανεπιστήμιο και πίσω στην Κλαυθμώ νος. Πρό κει ται για με γά λη κα τά κτη ση.
Όταν πριν 2 χρόνια έγινε η πρώτη διοργάνωση, υπήρχε σκεπτικισμός για το αν θα βρει
ανταπόκριση, αν θα σταθεί στα πόδια του,
ακόμη και φόβος για επίθεση των θρασύδειλων νεοναζί που είχαν τότε βρωμίσει το κέντρο της πόλης με εμετικά τρικάκια «Έξω
Πούστη απ’ την Αθήνα». Όμως με την παρου -

σία της κοινότητας των gay, λεσβιών, αμφί
και τρανσέξουαλ και τη συμπαράσταση της
αριστεράς και κόσμου που παλεύει το σεξισμό και το ρατσισμό, το φεστιβάλ περηφάνειας πέτυχε κι αυτό ήταν ένα βήμα μπροστά
στην αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να σταμα τήσουμε τους κάθε είδους λογοκριτέςτων
ΜΜΕ και θεματοφύλακες των οικογενειακών
αρχών, που μιλάνε για «κουσούρια» και ανώμαλους.
Σήμερα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση.
Τμήμα του επίσημου πολιτικού κόσμου (κατανοητή εξαίρεση η Ν.Δ. και θλιβερή το ΚΚΕ),
δίνει το παρόν στις γιορτές περηφάνειας και
αναφέρεται στα δικαιώματα της ομοφυλοφυλικής κοινότητας, το ζήτημα του συμβολαίου
συμβίωσης ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου, αδιανόητο πριν λίγα χρόνια για τα ελληνικά δεδομένα έχει ανοίξει, όλοι σχεδόν οι
πολιτικοί φορείς που μίλησαν στην εξέδρα
του Pride 2007, αναφέρθηκαν στην ισονομία
και τα δικαιώματα. Αυτό είναι καλό αλλά λίγο.

Διακρίσεις
Ζητήματα όπως από πού προέρχεται ο σεξισμός, ποιός ωφελείται από το «διαίρει και
βα σίλευε» και την ύπαρξη αποδιοπομπαίων
τράγων, γιατί οι κάθε είδους κυβερνώντες τελικά αποτυγχάνουν να σταματήσουν τις διακρίσεις είναι η ουσία του ζητήματος, και ορθά τριβε λί ζουν το μυα λό του κόσμου που

συρρέει στα φεστιβάλ pride. Πιστεύουμε ότι
οι οργανωμένες δυνάμεις πρέπει να πάρουν
θέση πά νω σ’αυ τά, αλλιώς η επί κλη ση για
ισονο μία μέ νει στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση
ανώδυνη ευχή, στη χειρότερη κυνική ψη φοθη ρία. Ρόλο -κλειδί σ’αυτά έχει η σύνδεση
με τον ακτιβισμό και τους καθημερινούς αγώνες που δίνει ένας κόσμος, η σύνδεση με τα
μικρά και μεγάλα πολιτικά ζητήματα.
Αυτό το στίγμα βάζει από τη μεριά της η
Πρωτοβουλία Γένοβα και ήταν ηχηρό όταν
φωνάξαμε συνθήματα όπως «Η απελευθέρωση δε θάρθει με τους νόμους – Gay Trans λεσβίες βγαίνουμε στους δρόμους» και άλλα
πολλά που αγκαλιάστηκαν από ένα ευρύτερο
και σημαντικό κομμάτι ακτιβιστών στη διαδήλωση.
Σ’αυτό το πνεύμα, στην πλατφόρμα της
πλατείας, ο εκπρόσωπος της Γένοβα προτίμησε να αναφερθεί στην εξέγερση του Stonewall, το περιστατικό που έδωσε έμπνευση
στις γιορτές περηφάνειας και κυρίως που
αποτέλεσε τη γενέτειρα του σύγχρονου gay
κινήματος. Πιστεύουμε ότι με αυτή την πολιτική αναφορά, με τη σύνδεση με τον αντικαπιταλισμό, οι gay, οι λεσβίες αλλά και όλος
ο κόσμος που παλεύει το σεξισμό μπορεί να
δώσει όλες τις μάχες που έρχονται, για όλα
τα μικρά και μεγάλα ζητήματα από καλύτερη θέση.

Δήμητρα Κυρίλλου
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ΣΟΣΙΑλΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης.
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο
το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο στην άμεση
δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους
χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

ΔIEΘNIΣMO
και όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα"
ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα και
μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση
όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει
σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την
επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατολικών χωρών είναι κρατικοί καπιταλισμοί
όπου η εκμετάλλευση και η καταπίεση της εργατικής τάξης δεν διαφέρει από τη Δύση. Γι’αυτό, υποστηρίζουμε τις εργατικές εξεγέρσεις ενάντια στη
γραφειοκρατική άρχουσα τάξη αυτών των χωρών.
Yποστηρίζουμε επίσης όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής
τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη
Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της
“δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα
αστυνόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον
εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από
τη δική της δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να
οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα
σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα.
Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους εργάτες για
την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους
μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

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

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
MAΡΟΥΣΙ
τΕτΑρτΗ 27/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Tο ΣEK και οι
Aντικαπιταλιστικές Συνελεύσεις
ομιλητής: Γιώργος ράγκος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
τΕτΑρτΗ 27/6 καφέ Αλσος 7.30μμ
70 χρόνια απο τον Ισπανικό Εμφύλιο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
τΕτΑρτΗ 27/6 Δημαρχείο 8μμ
Γιατί η εργατική τάξη είναι το επαναστατικό υποκείμενο;
ομιλητής: Δημήτρης Κουτσούρης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠτΗ 28/6
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης
ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠτΗ 28/6
Νεανικό Σταυροδρόμι 7μμ
τρότσκι vs Στάλιν
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠAPAΣKEYH 29/6 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Tο ΣEK και οι
Aντικαπιταλιστικές Συνελεύσεις
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑτο 30/6 Πολιτιστικό Κέντρο 7μμ
40 χρόνια απο τον «Πόλεμο των 6 Ημερών»
- Πότε θα τελειώσει η Ισραηλινή κατοχή;
ομιλητής: Tάσος Aναστασιάδης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 4/7 ταβέρνα ροζαλία 7.30μμ
Συνδικάτα και Αριστερά
ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
τΕτΑρτΗ 4/7 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Συνδικάτα και Αριστερά
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
τΕτΑρτΗ 4/7 8μμ
οι δύο τακτικές απέναντι στην σοσιαλδημοκρατία
ΒΥΡΩΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 4/7 Θεατράκι – Πλατεία τσιρακοπούλου 8μμ
Λένιν και Στάλιν - Oι δύο τακτικές απέναντι στη Σοσιαλδημοκρατία
Oμιλητής: Λέανδρος Mπόλαρης
ΠΑΤΡΑ
τΕτΑρτΗ 4/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑτο 7/7

Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Γιατί μιλάμε για την νίκη της Παλαιστινιακής Aντίστασης στην Γάζα;
ZΩΓPAΦOY
TETAPTH 11/7 Info Cafe 8μμ
Γιατί μιλάμε για την νίκη της Παλαιστινιακής Aντίστασης στην Γάζα;
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
τΕτΑρτΗ 18/7 Λόφος Στρέφη 8μμ
Ιουλιανά

Στις σχολές...
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

τΕτΑρτΗ 27/6 Κέντρο Νέων 8μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλητής: Νίκος Σκιαδάς
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠτΗ 28/6 Κέντρο Νέων 5μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠτΗ 28/6 Κέντρο Νέων 5μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές
Συσκέψεις
ATΣIΠOΠOYλO PEΘYMNOY

ΣABBATO 30/6, 8μμ

λAMIA

ZAKYNΘOΣ

KYPIAKH 1/7, 8.30μμ, Ξενοδοχείο
NTIANA

τΕτΑρτΗ 11/7, 7μμ

Εξορμήσεις
με την
Εργατική Αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 28/6
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 8μμ
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 8μμ
ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΚΑτΩ ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ
ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ
ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
Στους εργατικούς χώρους...
TPAΠEZOYΠAλλHλOI

ΠEMΠTH 28/6
Γραφεία OTOE 4μμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ πλ.Επταλόφου 6μμ
ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 6μμ
ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 6μμ
τοΥΜΠΑ πλ.Επταλόφου 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 6μμ

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOλEMO μαθητές
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥρΙΑΚΗ 1/7 Κέντρο Νέων 7μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη

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

XAΛANΔPI
KYPIAKH 1/7 Coffee Time 8μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη

*Παρτυ*

ΧΑλΑΝΔΡΙ ΠΑρΑΣΚΕΥΗ 13/7 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 10μμ

Προλάβετε να αγοράσετε
το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Kάτω.
Tην επόμενη εβδομάδα
κυκλοφορεί νέο τεύχος

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
ΑΘΗΝA ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη
6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα
6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό
6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο
6932043687
ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, ΧολαργόςΨυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158,
ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,
Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432
πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλίπολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970
ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚτ 6932594899, τΕΙ Αιγάλεω 6934185231, τΕΙ Πειραιά 6973347597
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813
ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853
ΣΧΟλΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών
τεχνών 6977017070, τΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλοσοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI
6934020219
ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811,
ΑΓρΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ 6947324620, ΑρτΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙτΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ
6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑτΑ 6977210336, ΚοΜοτΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥτΙΛΗΝΗ 6946774201,
ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ 6938510280, ΣΥροΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία ολγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 11πμ
ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚο Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ

TPITH 3/7
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
Ν.ΗρΑΚΛΕΙο σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

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 κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο ΚΝΩΣΣοΣ 11πμ
τΕΙ 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6
τΕΙ ΠΕΙρΑΙΑ ΣτΕΦ εστιατόριο 12.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΤΡΙΤΗ 3/7
τΕΙ ΠΕΙρΑΙΑ ΣτΕΦ εστιατόριο 12.30μμ
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Aντιπυραυλική “Aμυνα”;

ΔEN ΘA ΠEPAΣEI!
Τ

ην περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση της
ΝΔ έκανε ένα βήμα ακόμα μεγα λύτερης
εμπλοκής στα επιθετικά σχέδια του Μπους.
Τάχθηκε υπέρ του αμερικάνικου προγράμματος
για την εγκατάσταση της λεγόμενης «Αντιπυραυλικής Ασπίδας» στην Ευρώπη.
Η επιλογή αυτή εκφράστηκε από τα πιο επίση μα χείλη, του Μεϊμαράκη στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κύπριο ομόλογό του την περασμένη βδομάδα. Ο υπουργός «Αμυνας», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, προσπάθησε
αρχικά να παρουσιάσει την «αντιπυραυλική ασπίδα» σαν κάτι το ανώδυνο, ένα καθαρά αμυντικό
σύστημα, «αποτρεπτικό» για να χρησιμοποιήσουμε την οργουελιανή γλώσσα των πολεμοκάπηλων. «Η αντιπυραυλική ασπίδα είναι καθαρά αμυντικό σύστημα, είναι σε περίπτωση που υπάρξει
μια επιθετική κίνηση από κάποιο κράτος και νομίζω πώς ότι βοηθάει στη διατήρηση της ειρήνης
και ότι είναι αποτρεπτικό, μας βρίσκει σύμφω νους υπό τις προϋποθέσεις πάντοτε που έχουμε
θέσει» είπε ο υπουργός. Λίγο παρακάτω, το «κάποιο κράτος» πήρε ονομασία: «Γνωρίζετε άλλωστε, απ’ ότι δημοσιοποιήθηκε στις συζητήσεις
Μπους-Πούτιν, ότι αναφέρθηκε ο πρώτος στο θέμα του Ιράν, πως μπορεί να υπάρξει από κει απειλή. Εαν πράγματι μπορεί να υπάρξει πύραυλος ο
οποίος να απειλεί την Ευρώπη πιστεύετε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει αποτρεπτικό οπλικό σύστημα
για κάτι τέτοιο;»
Ο Μπους λέει ότι το Ιράν έχει πυραύλους που
θα χτυπήσουν την Ευρώπη –και ο Μεϊμαράκης με
«αθώο» ύφος υιοθετεί αυτή την προπαγάνδα, με
ένα στυλ νοικοκύρη που θέλει να βάλει καινούργιες κλειδαριές στο εξοχικό του. Αυτό που κάνει
στην πράξη η κυβέρνηση της ΝΔ είναι να διεκδικεί αναβάθμιση της ελληνικής συμμετοχής στην
«συμ μα χία των προ θύ μων» που στη ρί ζουν τις
ΗΠΑ. Είναι η συνέχεια όλων των επιλογών της σε
αυτό το μέτωπο, από τη συμμετοχή στη κατοχή
του Αφγανιστάν και στην «πολυεθνική» δύναμη
που πιέζει την Αντίσταση στο Λίβανο, μέχρι τις
επιθέσεις στα δημοκρατικά δικαιώματά μας.
Η εγκατάσταση της «αντιπυραυλικής ασπίδας»
στην Ευρώπη, είναι κομμάτι της προσπάθειας
των ΗΠΑ να πάρουν ξανά την πρωτοβουλία των
κινήσεων μετά τα χαστούκια που έχει δεχτεί το
«σχέδιο για τον νέο αμερικάνικο αιώνα» στο Ιράκ,
στο Λίβανο, σε όλη τη Μ. Ανατολή.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε ξεκά θαρο είναι ότι πρόκειται για ένα επιθετικό σύστημα. Ο πρόγονος του σημερινού σχεδίου βρίσκεται στα 1983, όταν ο Ρήγκαν ανακοίνωνε ένα τε ράστιο πρόγραμμα «αντιπυραυλικής προστασί ας» που θα είχε «σημεία αναχαίτισης» μιας πιθα νής σοβιετικής επίθεσης ακόμα και στο διάστημα.
Ηταν η εποχή του «Νέου Ψυχρού Πολέμου» ανά μεσα στα δυο μπλοκ με τη κατακόρυφη άνοδο
της κούρσας των εξοπλισμών. Αυτό το σχέδιο
έμεινε γνωστό ως «Πόλεμος των Αστρων». Το
σχέδιο έμεινε στα χαρτιά για πολλούς λόγους
–ένας από αυτούς ήταν ότι πολύ απλά δεν ήταν
εφαρμόσιμο τεχνικά. Παρόλα αυτά δεν εγκατα λείφτηκε.
Ο Κλίντον το αναβίωσε και το επέκτεινε με την
ονομασία «Εθνική Αντιπυραυλική Αμυνα». Υποτί θεται ότι σκοπό είχε την προστασία του αμερικά νικου εδάφους και στρατευμάτων από πυραυλι κές επιθέσεις από «κράτη-παρίες» όπως η Β. Κο ρέα και το Ιράν. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας «ασπί-

Διαδηλώτριες ενάντια στην εγκατάσταση
αμερικάνικων πυρηνικών πυραύλων στην Eυρώπη
στις αρχές της δεκαετίας του ‘80

έχουν κατορθώσει να τραβήξουν στη σφαίρα της
επιρροής τους το ένα μετά το άλλο κράτη του
πρώην ανατολικού μπλοκ. Το πρόβλημα της Ρω σίας δεν είναι οι δέκα πύραυλοι ή το ραντάρ που
θα εγκατασταθούν στην Πολωνία και την Τσεχία
–είναι πράγματι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά
στις χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές και διηπειρωτι κούς πυραύλους που έχουν ετοιμοπόλεμους οι
ΗΠΑ και η Ρωσία. Αυτό που ο Πούτιν και η ρώσικη άρχουσα τάξη βλέπουν σαν κίνδυνο είναι ότι
σιγά-σιγά η Αμερική προσπαθεί να τους στερήσει
τη σφαίρα της επιρροής της και το σημαντικότερα αισθάνεται πια αρκετά δυνατή ώστε να προσπαθήσει να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση.
Ο Πούτιν έχει απειλήσει ότι αν προχωρήσουν
αυτά τα σχέδια η Ρωσία θα απαντήσει ανάλογα,
για πα ρά δειγ μα «ανα δια τάσ σο ντας τους στό χους» των πυραύλων της για να περιλαμβάνουν
περισσότερα σημεία στην Ευρώπη. Επίσης έχει
προειδοποιήσει ότι σε τέτοια περιπτωση θα ξεκινήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών που θα εντείνει
τους κιν δύ νους για μια πυ ρη νι κή ανα μέ τρη ση
στην Ευρώπη.

Kίνημα
Ομως, το αντιπολεμικό κίνημα πρέπει από τώρα να βάλει στις προτεραιότη τές του την πάλη
για να μην εγκατασταθεί η «αντιπυραυλική ασπίδα» στην Ευρώπη, για πολλούς λόγους. Πρώτον,
γιατί έστω και αν είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα, ανοίγει πράγματι η προοπτική για μια κλιμάκωση των εξοπλισμών που θα την φορτωθούν
οι εργαζόμενοι και η νεολαία. Οταν το ΝΑΤΟ αποφασίζει τέτοια προγράμματα, αυτό μεταφράζεται
σε πιέσεις για αύξη ση των στρατιωτικών δαπανών, για περισσότερα οπλικά συστήματα.

δας» όμως, ερχόταν σε αντίθεση με τη συμφωνία
του 1972 με την τότε ΕΣΣΔ για τον περιορισμό
των «Αντιβαλιστικών Πυραύλων» (ABM). Σύμφωνα
με εκείνη την συνθήκη, τα συμβαλόμενα μέρη
μπορούσαν να προστατέψουν μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο από μια πυρηνική επίθεση όχι ολόκληρη το έδαφός τους. Ο λόγος για αυτό τον περιορισμό ήταν πολύ συγκεκριμένος. Αν κάποια
από τις δυο υπερ δυ νά μεις έστη νε μια τέ τοια
«ομπρέλα προστασίας» θα κέρδιζε το πλεονέκτημα να μπορεί να εξαπολύσει πρώτη μια πυρηνική
επίθεση χωρίς να φοβάται τα αντίποινα από την
απέναντι πλευρά.

Συνθήκη
Ο Μπους ακόμα και πριν γίνει πρόεδρος, κλέβοντας τις εκλο γές του 2000, είχε διακηρύξει την
πρό θεσή του να προ χω ρή σει στο στή σι μο της
«αντιπυραυλικής ασπίδας». Και τον Δεκέμβρη του
2001 οι ΗΠΑ προ χώρησαν στην μο νο μερή τους
αποχώρηση από τη συνθήκη του 1972. Η κυβέρνηση Μπους ανασυγκρότησε τις υπηρεσίες της «Εθνικής Αντιπυραυλικής Αμυνας» που είχε κληρονομήσει από τις προηγούμενες κυβερνή σεις και ήδη
από το 2002 άρχισε να βάζει το ζήτημα εγκατάστασης τμήματος του συστήματος στην Ευρώπη.
Μ’ αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στην σημερινή
κατάσταση. Το σχέδιο της «Αντιπυραυλικής Ασπίδας» πέρα από ραντάρ και βάσεις εκτόξευσης
πυραύλων στην Αλάσκα και στην Αγγλία, προβλέ πει επίσης την εγκατάσταση 10 πυραύλων «αναχαίτισης» στην Πολωνία και ενός συστήματος ρα -

ντάρ στην Τσεχία μέχρι το 2012. Οι κυβερνήσεις
της Πολωνίας και της Τσεχίας έχουν αποδεχτεί
καταρχήν αυτή την πρόταση και παζαρεύουν για
ανταλ λάγ μα τα. Στην πρό σφα τη σύ νο δο των
υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ, στα μέσα του Ιούνη
η Βορειοατλαντική Συμμαχία αποφάσισε να εντάξει το αμε ρι κά νι κο πρό γραμ μα στη δι κιά της
«αντιπυραυλική προστασία».
Οι δικαιολογίες για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας κίνησης δεν στέκουν. Οι ΗΠΑ σείουν τον
μπαμπούλα του Ιράν. Ομως, το Ιράν εκτός του
γεγονότος ότι δεν διαθέτει πυρηνικά, δεν διαθέτει καν πυραύλους με βεληνεκές που μπορεί να
φτάσει στην Ευρώπη.
Η προοπτική εγκατάστασης αμερικάνικων πυ ραύλων στα σύνορα της Ρωσίας έχει προκαλέσει
ορ γι σμέ νες αντι δρά σεις από την πλευ ρά του
Πούτιν. Στις αρχές του Μάη σε μια ομιλία του
στην Γερμανία ο Πούτιν έφτασε να παρομοιάσει
την πολιτική του Μπους με την πολιτική του Τρί του Ράιχ. Και στην σύνοδο κορυφής των G8 στο
Ρόστοκ της Γερμανίας πριν μερικές βδομάδες το
θέμα της «αντιπυραλικής ασπίδας» ήταν ένα από
τα μεγάλα σημεία διαφωνίας ανάμεσα στον Πούτιν και τον Μπους.
Ο Πούτιν εκπροσωπεί μια ρώσικη άρχουσα τάξη η οποία στηριγμένη στις υψηλές τιμές των
ενεργειακών αποθεμάτων της στη διεθνή αγορά,
νιώθει πια την αυτοπεποίθηση να «χτυπήσει το
χέρι στο τραπέζι» κάτι που δεν μπορούσε να κάνει δέκα ή δεκαπέντε χρόνια πριν όταν ήταν ο ητ τημένος του Ψυχρού Πολέμου.
Ολη αυ τή την πε ρα σμέ νη δε κα ε τία οι ΗΠΑ

Στη δεκαετία του ’80 ένα μεγάλο κίνημα είχε
απλωθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ενάντια
στην εγκατάσταση των νέων αμερικάνικων πυραύλων Πέρσινγκ-2 και Κρουζ στο έδαφος της
Ευ ρώ πης. Εκα το ντά δες χι λι ά δες δια δη λω τές
έβγαιναν στους δρόμους, στη Γερμανία, στην
Βρετανία, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πολιορκούσαν στρατιωτικές βάσεις προσπαθούσαν να
εμποδίσουν την μετακίνηση στρατιωτικού υλικού
του ΝΑΤΟ. Και τότε, όπως σήμερα, οι κυβερνήσεις λέγανε ότι η εγκατάσταση των πυραύλων
έχει «αποτρεπιτικό χαρακτήρα» για παράδειγμα
απέναντι στους αντίστοιχους ρώσικους, τους ΣΣ20. Το αντιπολεμικό κίνημα δεν έπεσε σε αυτή
την παγίδα τότε. Απαίτησε μονομερή πυρηνικό
αφοπλισμό της Δύσης, όχι γιατί στήριζε τη Ρωσία
αλλά γιατί έβαζε στο στόχαστρο τα πολεμοκάπηλα σχέδια της «δικής του» πλευράς. Αυτές τις παραδόσεις μπορεί να τις ξαναζωντανέψει το σημερινό αντιπολεμικό κίνημα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η «αντιπυραυλική
ασπίδα» έχει άμεση σχέση με τις εξελίξεις στην
Μέση Ανατολή αυτή την περίοδο. Η «αντιπυραυ λική ασπίδα» θα προστατεύει το Ισραήλ και τα
αμερικάνικα στρατεύματα που ήδη βρίσκονται
στο Ιράκ –ή μελλοντικά σε κάποιο άλλο σημείο
της περιοχής. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός χάνει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Λίβανο, αλλά
δεν παραιτείται από την προσπάθεια να ελέγξει
την στρατηγικής σημασίας περιοχή.
Σε αυτή την προσπάθεια έχει «πρόθυμους συμμάχους» και όχι μόνο τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Οι δηλώσεις του Μεϊμαράκη περί
«αμυντικού αποτρεπτικού συστήματος» είναι η
συνέχεια των αποφάσεων της ΝΔ να μεγαλώσει
–στα μουλωχτά- τη συμμετοχή στη κατοχή του
Αφγανιστάν ή να κλιμακώσει τη συμμετοχή της
στους εκβιασμούς της Δύσης απέναντι στη παλαιστινιακή και λιβανέζικη αντίσταση. Η πάλη ενάντια στην εγκα τά στα ση της «αντι πυ ραυ λι κής
ασπίδας» είναι κομμάτι της πάλης μας ενάντια
στην συμμετοχή της Ελλάδας στο βρόμικο πόλε μο του Μπους.

Λέανδρος Mπόλαρης
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ΠOΣΔEΠ

Bιβλία που δεν πρέπει
να χάσετε αυτό το καλοκαίρι

Nα
ακυρωθεί
ο Nόμος
Πλαίσιο
Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Eπικρα τεί ας για να κρι θεί ο νέ ος Nό μος
Πλαίσιο της Γιαννάκου για τα Πανεπιστήμια αντισυνταγματικός, προχωρά η ΠOΣΔEΠ με την αί τη ση ακύ ρω σης της
Yπουρ γικής Aπόφα σης που αφορά τη
διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μέλους
ΔEΠ με βάση το νέο νόμο. Tην ίδια στιγμή καλεί τους Συλλόγους ΔEΠ να αποφασίσουν 24ωρη απεργία και παράσταση διαμαρτυρίας στη Bουλή αν η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου για την “έρευ να και
την τεχνολογία” και τα “μεταπτυχιακά”.

Φειδίου 14-16 (Πίσω από Tιτάνια-Pεξ) τηλ. 210 52 47 584, marxistiko@yahoo.gr

Mετά τις νικηφόρες απεργίες και κα ταλήψεις διαρκείας των πανεπιστημιακών και των φοιτητών, η ΠOΣΔEΠ βρίσκεται σε επιφυλακή μπροστά στις νέες
επιθέσεις της Γιαννάκου στην Aνώτατη
Eκ παί δευ ση. Tό σο η προ σπά θεια να
εφαρμόσει το νέο νόμο πλαίσιο ξεκινώ ντας από την εξέλιξη των πανεπιστημιακών όσο και η πρόθεση να δώσει σε ιδιώ τες την έρευνα και να επιβάλει δίδακτρα
στα μεταπτυχιακά, αποτελούν για το κίνημα της Παιδείας αιτίες νέου γύρου κινητοποιήσεων. Mε τις νέες αποφάσεις
της, η ΠOΣ ΔEΠ στέλ νει μή νυ μα στη
Γιαννάκου ότι και πάλι θα βγει ηττημένη.
Tην ίδια στιγ μή προ βά λει επι θε τι κά
όλα τα αιτήματα του κλάδου, από την
κατάργηση του ΠΔ 407 με μονιμοποίηση
όλων των εποχικών Διδασκόντων, μέχρι
τις αυξήσεις στους μισθούς και στη χρημα το δό τη ση της Aνώ τα της Eκ παί δευ σης. H διάθεση των πανεπιστημιακών εί ναι να τα διεκδικήσουν από Σεπτέμβρη
με πρώτη κινητοποίηση τη διαδήλωση
της ΔEΘ. Oπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΠOΣΔEΠ “Kαλούμε τους Συλλόγους Δι δα σκό ντων, σε συ ντο νι σμό με
την ΠOΣΔEΠ, να συμμετάσχουν στις εκδη λώ σεις δι εκ δί κη σης-δια μαρ τυ ρί ας,
που οργανώνονται από φοιτητές και εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με παράλληλη απεργιακή κινητοποίηση”.
Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι φοιτητές. Tο Σάββατο 23 Iούνη, πραγματοποιή θη κε Σύ νο δος Πρυ τά νε ων στο Hρά κλειο. “Παρά τη ζέστη, πάνω από 40 φοι τητές πήγαμε με αποφάσεις από το Σύλλογο Bιολογικού και Eπιστήμης Yπολογιστών στο ξενοδοχείο Terra Maris όπου
συνεδρίαζαν οι πρυτάνεις και πραγματοποιή σα με πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας” ,
μας είπε ο Bασίλης Mυρσινιάς, από την
Πρωτοβουλία ΓENOBA Eπιστήμης Yπολο γι στών, “Kα τα φέ ρα με μά λι στα να
μπούμε μέσα στη σύνοδο και να διαβάσουμε τα αιτήματά μας, μπροστά στους
πρυτάνεις. Eίμαστε σίγουροι ότι το Σεπτέμβρη με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, τα Πανεπιστημία θα βρεθούν και
πάλι στην πρώτη γραμμή της σύγκρου σης με την πολιτική της διάλυσης της
Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας”.
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Kάτω τα χέρια από την EPT
Στάση Εργασίας στις 2/7 (από 11πμ
έως 7μμ) ανακοίνωσε η ΠΟΣΠΕΡΤ σαν
απάντηση στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνη σης της ΝΔ για τα ΜΜΕ, που
στοχεύει στην τμηματική ιδιωτικοποίηση της ΕΡΤ, με αφετηρία την ψηφιακή τη λεόραση. Για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης την Τετάρτη 1μμ, η Ομοσπονδία καλεί συ γκέντρωση-συνέλευση στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που
κα τα τέ θη κε την πε ρα σμέ νη Πα ρα σκευή στη βουλή, η ΕΡΤ παραδίνεται
στα χέρια των αρπαχτικών της αγοράς. Οπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, πρόκειται να δημιουργηθεί μία
θυ γα τρι κή εται ρεία στην οποία θα
ανατίθεται η παραγωγή και η μετάδο ση συνδρομιτικών προγραμμάτων και
στην οποία θα μπορούν να συμμετέ-

χουν και ιδιώτες σε ποσοστό μέχρι και
49%. Η νέα εταιρεία θα εισπράττει μάλιστα το 15% του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους και στην ιδιοκτησία της θα
περιέλθουν επίσης τμήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ.
«Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη η
ΕΡΤ από την κυβέρνηση της δεξιάς,
που φαίνεται πώς εξαργυρώνει γραμμάτια και ξεπληρώνει υποσχέσεις σε
ιδιωτικά συμφέροντα, εν όψει και των
επερχόμενων βουλευτικών εκλογών»,
ανακοίνωσε ο Eνωτικός Συνδυασμός
–Financial Crimes. «Επιδότηση ιδιωτών με δημόσιο χρήμα, προικοδότησή
τους με εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και
τμηματική ιδιωτικοποίηση της ΕΡΤ, είναι η ουσία του νομοσχέδιου Ρουσόπου λου, που απο τε λεί δώ ρο στους

βαρώνους των media, δίνοντας λάφυρο στους πειρατές των εργασιακών
σχέ σε ων και τους κουρ σά ρους της
πα ρα πλη ρο φό ρη σης, την ΕΡΤ, που
χτίστηκε και ζει με την εισφορά του
κάθε εργαζόμενου πολίτη, μέσω των
αντα πο δο τι κών τε λών. Όπως χα ρα κτηριστικά τονίζει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της “επιχειρείται ουσιαστικά η
εκχώρηση της ψηφιακής πλατφόρμας
στους ιδιώτες που πρακτικά μπορεί να
οδηγεί στην εκχώρηση του κύριου έργου της ΕΡΤ με ό,τι αρ νη τι κό και
σκανδαλώδες μπορεί να σημαίνει αυτό για την Δημόσια Τηλεόραση, την
Εθνική Οικονομία, την Ελληνική Κοι νω νία και τους ερ γα ζό με νους στην
ΕΡΤ. Επιλογή και επιχειρησιακό σχήμα που δεν έχει προηγούμενο σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

Την επόμενη ημέρα της δίκης, Πέμπτη 21/6, είχε
ήδη εξαγγελθεί 24ωρη απεργία σαν απόφαση της Γενική Συνέλευσης του σωματείου. Εκατοντάδες συμβασιούχοι αψηφώντας τον καύσωνα, έκαναν συγκέντρωση μπροστά στο υπουργείο Πολιτισμού φωνάζοντας:

«κανείς δε μας χαρίζει τα δικαιώματά μας, μ’ αγώνες
θα γυρίσουμε πίσω στη δουλειά μας» και «η σύμβασή
μας είναι κοροϊδία εδώ και τώρα μόνιμη εργασία».
Αφού απέκλεισαν την είσοδο του υπουργείου στη συνέχεια πήγαν στο υπουργείο Εσωτερικών. Λίγη ώρα
νωρίτερα συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών
έκαναν και οι συμβασιούχοι των ΟΤΑ, στα πλαίσια
στάσης εργασίας που είχε κηρύξει η ΠΟΕ ΟΤΑ.
Οι συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ συνεχίζουν και αυτή
την εβδομάδα με 24ωρη απεργία στις 25/6, στάση εργασίας στις 27/6 και συγκεντρώσεις στα δικαστήρια
τις ίδιες ημέρες.
Απέναντι στην κοροϊδία και της κυβέρνησης και των
δικαστηρίων η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί
από εδώ και εμπρός είναι ο κοινός απεργιακός αγώνας όλων των συμβασιούχων.

NOΣOKOMEIA
Στάσεις Εργασίας και συγκεντρώσεις προγραμματίζει για αυτή την εβδομά δα ο σύλλογος εργαζομένων Τζάνειου Νοσοκομείου. Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η κάλυψη όλων των κενών θέσεων
του προσωπικού. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του
συλλόγου εξ αιτίας αυτών των ελλείψεων «η κατάσταση στο νοσοκομείο αγγίζει στα όρια της επικινδυνότητας τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό».
Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει:
την Πέμπτη 28/6 3ωρη στάση εργασίας από τις 9πμ12μ των τεχνολόγων ακτινολογίας-ραδιολογίας και
των χειριστών –εμφανιστών, και συγκέντρωση στο
προαύλιο του νοσοκομείου. Την Τετάρτη 27/6 και την
Παρασκευή 29/6 οι εργαζόμενοι των κλάδων αυτών θα
πραγ μα το ποι ή σουν απο χή από την εκτέ λε ση προ γραμματισμένων ή τακτικών διαγνωστικών πράξεων.
Τη Δευτέρα 2/7 θα πραγματοποιηθεί 3ωρη στάση ερ γασίας για το προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσί ας από τις 9πμ-12μ με συγκέντρωση στο προαύλιο και
παράσταση στα γραφεία της Διοίκησης.
Το Τζάνειο δεν είναι το μόνο νοσκομείο που κατε βαίνει σε κινητοποιήσεις. Τη Δευτέρα 25/6 και οι εργα ζόμενοι στο Αγλαϊα Κυριακού πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας με αποκλειστικό αίτημα τις προσλήψεις προσωπικού.
Μετά από την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας
της ΠΟΕΔΗΝ μία σειρά νοσοκομεία παίρνουν τη σκυ-

Kατερίνα Θωίδου

BYPΩNAΣ

YΠ.ΠO.
Ξεσηκωμένοι είναι και αυτή την εβδομάδα οι συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την απόλυση με πραξικοπηματικό τρόπο 20 συναδέλφων τους.
Την Τετάρτη 20/6 εκδικάζονταν η αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων 20 συμβασιούχων στο Πρωτοδικίου Αθηνών και όπως ανακοίνωσε το σωματείο συμβασιούχων
ΥΠ.ΠΟ. ο δικαστής της έδρας «αρνήθηκε και επικαλούμενος την έωλη απόφαση της Ολομέλειας του Α.
Πάγου την παραμονή των εργαζομένων στις υπηρεσίες τους», με αποτέλεσμα οι 20 συμβασιούχοι να πετάγονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο.

Ο Ενωτικός Συνδυασμός –Financial
Crimes δίνει τη μάχη της κλιμάκωσης
και του συντονισμού των κινητοποιήσεων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
καλεί την ΕΣΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ, να
κινητοποιηθούν άμεσα και να πάρουν
μέρος στη στάση εργασίας.
Ο Ρουσσόπουλος και η κυβέρνηση
της ΝΔ πρέπει να πάρουν μία δυναμική απάντηση στις 2 Ιούλη, από τους
ερ γα ζό με νους της ΠΟΣ ΠΕΡΤ που
έχουν τη δύναμη να πιέσουν την ηγεσία της ομοσπονδίας για να δώσει τη
μάχη ενάντια στο ξεπούλημα. Για να
μην αφήσουμε τους ιδιώτες να μετατρέ ψουν την ΕΡΤ σε προ βλη μα τι κή
εταιρεία και να διαλύσουν τη δημόσια
τηλεόραση.

τάλη των κινητοποιήσεων οργανώνοντας συγκεντρώσεις και τοπικές στάσεις εργασίας. Τα νοσοκομεία
έχουν χτυπήσει κόκκινο, όχι γιατί βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω καύσωνα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση,
αλλά γιατί με τις ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό
δεν μπορούν να βγάλουν πέρα ούτε το καθημερινό
τους πρόγραμμα. Η συνέχιση αυτών των απεργιακών
πρωτοβουλιών από τα κάτω μπορούν να βάλουν την
πίεση στην ΠΟΕΔΗΝ να υλοποιήσει την υπόσχεσή της
για θερμό απεργιακό καλοκαίρι.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βύρωνα, μετά
από απόφαση του σωμα τεί ου τους, από την
πε ρα σμέ νη βδο μά δα. Την Τρί τη 26 Ιο ύ νη
πραγ μα το ποίη σαν στά ση ερ γα σί ας από τις
11.30 το πρωί εως το τέλος του ωραρίου και
συγκέντρωση στο Δημαρχείο. Την Πέμπτη 28
Ιούνη έχει κηρυχτεί 24ωρη απερ γία ενώ την
Τετάρ τη 4 Ιού λη θα πραγματοποιηθεί Γενική
Συνέλευση του σωματείου.
Οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους
διεκδικούν: Να μην δημιουργηθούν νέες Δημο τικές Επιχειρήσεις. Να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι, οι πόροι και οι αρμοδιότητες της ΔΕΑΔΒ στο Δήμο. Μόνιμη και σταθερή εργασία
για όλους. Να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Ιση αμοιβή για ίση εργασία σε όλους
τους εργαζόμενους. Υπογραφή ΣΣΕ για τους
εργαζόμενους στη ΔΕΑΔΒ. Να καταργηθούν οι
εξτρατζήδες και κάθε μορφή «μαύρης» εργασίας.
Σε ανοιχτή επιστολή του σωματείου προς
τους δημότες του Βύρωνα τονίζεται ότι: «ο Δήμος Βύρωνα χάνει χρόνο με το χρόνο το δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα του, εξελίσσεται σε
μια επιχειρησιακή μονάδα, η οποία διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες πληρώνουν
ήδη πανάκριβα μια σειρά υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται ως πελάτες, ενώ τα ιδιωτικά συμφέροντα έχουν τη δική τους παρουσία.»

Aπεργία
EΛTA
24ωρη πανελλαδική απεργία πραγμα τοποίη σε την Τε τάρ τη 20 Ιούνη η
Πανελλή νια Ομοσπονδία Ταχυ δρομικών. Την ίδια ημέρα έγινε απερ γιακή
συ γκέντρωση στο Θέα τρο ΑΛΦΑ και
στη συ νέ χεια πο ρεία στα κε ντρι κά
γρα φεία των ΕΛ ΤΑ στο κέ ντρο της
Αθήνας. Η απεργία άγγιξε το 90% με
αποτέλεσμα να κλείσουν όλα τα ταχυδρομεία της χώρας.
Οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ απαιτούν
να στα μα τή σει η υπο βάθ μι ση και η
απαξίωση του Ταχυδρομείου. Το βασικότερο αίτημα της απεργίας ήταν οι
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για
όλα τα κενά σε όλη τη χώρα, χωρίς Συνέντευξη, χωρίς διαχωρισμούς σε νέους και παλαιούς, με ένταξη όλων των
νέων εργαζομένων στον Γενικό Κανονι σμό Προ σω πι κού των ΕΛ ΤΑ, όπως
προβλέπει ο νόμος για τις ΔΕΚΟ που
ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ . Οπως
αναφέρθηκε στην ίδια την απεργιακή
συγκέντρωση ειδικά στον τομέα των
ταχυμεταφορών οι εργασιακές συνθήκες θυμίζουν μεσαίωνα, αφού τα κενά
καλύπτονται με συμβασιούχους αλλά
και με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
Το δεύτερο βασικό αίτημα είναι να επιστραφούν τα χρήματα από το δομημένο ομόλογο στο ΤΑΠ ΟΤΕ, καθώς και
να τιμωρηθούν οι ένοχοι, που ενέπλεξαν στα κερδοσκοπικά τους παιχνίδια
το ΤΑΠ ΟΤΕ. Επί σης να μην γί νει η
ένταξη του ΤΑΠ ΟΤΕ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Οπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Βασιλόπουλος στην
απεργιακή συγκέντρωση «Τα ταχυδρο μεία είναι κλειστά σήμερα για να είναι
ανοιχτά για πά ντα στο μέλ λον». Οι
τραγικές ελλείψεις προσωπικού έχουν
οδηγήσει σε συνθήκες εργασίας εντατι κο ποι η μέ νες σε βαθ μό εξό ντω σης
ενώ η διοίκηση αδυνατεί να δώσει τις
καλοκαιρινές άδειες στο προσωπικό.
Επιπλέον τα επόμενα χρόνια πρόκειται
να εφαρμοστεί ευρωπαϊκή οδηγία για
πλήρη απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που θα σημάνει την
πλήρη ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομεί ων.
Η συνέχεια και για τους ταχυδρομικούς και για όλους τους ερ γα ζό με νους των ΔΕΚΟ που έχουν ανοιχτούς
λογαριασμούς με την κυβέρνηση της
ΝΔ θα πρέπει να είναι μία μαζική αντικυ βερ νη τι κή συ γκέ ντρω ση στη ΔΕΘ
στις 8 του Σεπτέμβρη.

Ξήλωσαν την περίφραξη
Συ γκέντρω ση διαμαρτυρίας ενάντια στην ανέ γερ ση υπέρ γει ου
πάρκιγνκ μπροστά στο Παλιό Δημαρχείο οργάνωσε την Παρασκευή
22 Ιούνη η Επιτροπή Βύρωνα για τον Υμηττό. Πλήθος δημοτών της
περιοχής συμμετείχαν στην συγκέντρωση, που κατέληξε στο ξήλωμα
της περίφραξης του οικοπέδου όπου προγραμματίζεται η ανέγερση
του πάρκιγκ. Ο χώρος είναι πια υπό κατάληψη, με σκοπό να λειτουργήσει για τις ανάγκες των κατοίκων.
Ο δεξιός δήμαρχος του Βύρωνα, Χαρδαλιάς, προωθεί την κατασκευή υπέργειων πάρκινγκ από εργολάβους, οι οποίοι θα ανα λάβουν την εκμετάλλευσή τους για 25 χρόνια σε οικόπεδα που
έχουν απαλλοτριωθεί ή είναι σε τέτοια τροχιά από το Δήμο, δηλα -

δή με λεφτά των δημοτών.
Το σκάνδαλο είναι διπλό. Πρόσφατα ο Δήμος αύξησε κατά 76% τα
δημοτικά τέλη. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι του Βύρωνα πληρώνουν την επιχορήγηση που δίνει ο Χαρδαλιάς στους εργολάβους.
Επίσης πρόκειται για περιβαλλοντικό σκάνδαλο. Περισσότερα πάρκιγκ, και μάλιστα πολυόροφα, σημαίνουν περισσότερα αυτοκίνητα,
χειρότερο κυκλοφοριακό, περισσότερη μόλυνση, σε μια ήδη πυκνοδομημένη περιοχή με τεράστια έλλειψη ελεύθερων χώρων.
Παρόμοιες μάχες ξεδιπλώνονται σε όλες τις περιοχές του Λεκανοπέδιου, από την παραλία του Ελληνικού μέχρι το Περιστέρι. Χρειάζονται συντονισμό και κλιμάκωση για να νικήσουν.

TO ΣYNEΔPIO THΣ ΔOE

Hμεγάλη
απεργία
τωνδασκάλων

περιμένειτηνσυνέχεια
τονΣεπτέμβρη
Δηλώσεις του προέδρου
του Συλλόγου Δασκάλων Kορυδαλλού
Bασίλη Aρβανίτη στην σελίδα 10

O

λοκληρώθηκαν την Kυριακή 24 Iουνίου οι
εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης
της ΔOE, με τη συμμετοχή 630 αντιπροσώ πων από όλους τους Συλλόγους Δα σκά λων
της χώρας και του εξωτερικού. H απεργία των έξι
εβδομά δων το φθινό πω ρο και η συ νέ χειά της
βρέθηκε στο κέντρο όλων των διαδικασιών.
H συνέλευση ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί
με πανηγυρική εκδήλωση-αφιέρωμα στην απεργία διαρκείας. Aρχικά προβλήθηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο με το χρονικό της απεργίας, με χαρακτηριστικές σκηνές από τα συλλαλητήρια που
κάθε βδομάδα γίνονταν και μαζικότερα, με δηλώσεις δασκάλων που υπερασπίζονταν τη δημόσια
και δωρεάν Παιδεία και τον αγώνα τους απέναντι
στις συκοφαντίες της Γιαννάκου, με σχόλια για
την εξέλιξη της απεργίας που συγκλόνισε ολόκληρη την κοινωνία.
Aκο λού θη σε βί ντεο από την επί σης ηρω ι κή
απεργία των δασκάλων της Oαχάκα στο Mεξικό
που κατέληξε σε γενικευμένη εξέγερση της πόλης, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από την
καταστολή της αστυνομίας. O εκπρόσωπός τους
που συμμετείχε στο συνέδριο συνέδεσε τις δύο
μάχες και τόνισε ότι η πάλη ενάντια στο νεοφιλε λευθερισμό είναι παγκόσμια.
Aμέσως μετά χαιρέτισαν οι πρόεδροι της OΛME και της ΠOΣΔEΠ, εκπρόσωποι φοιτητών και
σπουδαστών από τις καταλήψεις, εκπρόσωποι
σωματείων και συνδικάτων. Oλοι μίλησαν για το
μεγαλειώδη αγώνα των δασκάλων που βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την κυ βέρνηση Kαραμανλή.
Tο αγω νι στι κό κλί μα της πρώ της μέ ρας κυ ριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της συνέλευσης.
Δεν μεταφράστηκε, όμως, σε μια απόφαση που
να δίνει συγκεκριμένη συνέχεια στον αγώνα. Eνώ
οι αναφορές όλων των παρατάξεων ήταν στην

απεργία, καμία δεν προχώρησε στην κατάθεση
συγκεκριμένης πρότασης για την κήρυξη της 7ης
βδομάδας απεργίας.
"H συνέλευση της ΔOE εξελίχτηκε σε μια χαμένη ευκαιρία για τον κλάδο", μας είπε ο Σεραφείμ
Pίζος, σύνεδρος από το Σύλλογο Δασκάλων Xανί ων, "Hταν μια συνέλευση μετά από έναν μεγάλο
αγώνα που ζητούσε τη συνέχειά του. Oχι μόνο οι
δάσκαλοι αλλά και ολόκληρο το κίνημα της Παιδείας είχαν στραμμένα τα μάτια τους στις διαδικασίες της συνέλευσης και στις αποφάσεις της.
Δεν κατάφερε, όμως, να δώσει το σήμα έναρξης
ενός νέου πανεκπαιδευτικού κινήματος από τη
καινούργια χρονιά.

Aνάγκη
Δυστυχώς δεν έγινε εφικτό να βγει καμιά απόφαση που να δίνει συνέχεια. Oι τοποθετήσεις των
παρατάξεων που είχαν στηρίξει το προηγούμενο
απεργιακό ξέσπασμα αναφέρθηκαν στην ανάγκη
για νέες κινητοποιήσεις από Σεπτέμβρη με 5νθήμερες απεργίες χωρίς όμως συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Παρέπεμψαν την οριστικοποίησή τους στις γε νικές συνελεύσεις που θα γίνουν τη νέα χρονιά,
χωρίς το νέο ΔΣ της ΔOE να κάνει συγκεκριμένη
πρόταση προς τις συνελεύσεις και χωρίς φυσικά
να δεσμεύεται για τίποτα. H κατάληξη αυτή οφεί λεται στο ότι καμία από τις παρατάξεις που βρέ θηκαν μέσα στην απεργία, δεν πίστευε ότι ο κλάδος μπορεί να βγει ξανά στον δρόμο και να κερ δίσει αυτή τη φορά τον δεύτερο γύρο της σύ γκρουσης με την όποια κυβέρνηση.
H πρόταση που κατέβασε η ΠAΣK σε πολλές
γενικές συνελεύσεις Συλλόγων ήταν 5νθήμερη
απεργία από τις 24 έως τις 28 Σεπτέμβρη. Στη
ίδια τη Γενική Συνέλευση, όμως, υπαναχώρησε.
Yπεράσπισε -και καλά έκανε- την απεργία απένα -

ντι στη ΔAKE, όμως οι αγωνιστικές κορώνες δεν
αρκούν. Αυτό που ζητούσε ο κλάδος ήταν να δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα που
άφη σε πί σω του ο αγώ νας, με κυ ριό τε ρο την
απόφασή της να κλείσει την απεργία μετά τη συνάντηση με τον Kαραμανλή.
Στην υπαναχώρηση της ΠAΣK βοήθησαν οι παρατάξεις της Aριστεράς. Πιο συγκεκριμένα, η αρνητική στάση που είχε κρατήσει η EΣAK-ΔEE στη
διάρκεια της απεργίας, συνεχίστηκε και στη συνέλευση. Σε καμία στιγμή δεν υπεράσπισαν την
απεργία απο τις δυνάμεις τις ΔAKE που με χυδαίο τρόπο προσπάθούσαν σε όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου να ακυρώσουν τον πιο μεγάλο
αγώνα του κλάδου. Oι αντιπρόσωποι της EΣAK,
δεν σταμάτησαν να καταγγέλουν όσους δεν υιοθετούν το πλαίσιο το ΠAME, ενώ ήταν πολύ ξεκάθαροι ότι δεν ήθελαν τη συνέχεια της απεργίας
καθώς τόνιζαν την ανάγκη του μη εγκλωβισμού
σε μια μορφή αγώνα.
Tην ίδια στιγμή, οι Παρεμβάσεις έχασαν την
ευκαιρία να παίξουν πρωτοπόρο ρόλο στη συνέ λευση (όπως είχαν κάνει την προηγούμενη χρο νιά στο συνέδριο της ΔOE που αποφάσισε τον
απεργιακό αγώνα) και συνολικά στην επόμενη
ημέρα του κλάδου. H ηγεσία τους αρνήθηκε να
προτείνει με συγκεκριμένες ημερομηνίες την 7η
βδομάδα απεργίας το Σεπτέμβρη παρά τις πολλές φωνές στο εσωτερικό τους που είχαν αυτή
την άποψη.
Για άλλη μια φορά, υπερίσχυσε ο ρεαλισμός,
με το επιχείρημα να δημιουργηθούν οι 'όροι, οι
προϋποθέσεις και οι κατάλληλες συνθήκες' για
να ξεκινήσει ένας νέος αγώνας. Eτσι παραβλέφτηκε το πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου
που στις γενικές συνελεύσεις στήριξε τη συνέχεια της απεργίας. Πολύ περισσότερο χάθηκε η
ευκαιρία σε αυτό το σύνέδριο να βγεί μια απόφα-

ση που θα μπορούσε να τραβήξει μπροστά το συνέδριο της OΛME που ξεκινάει σε λίγες μέρες και
να δώ σει το μή νυ μα στο φοι τη τι κό κί νη μα και
τους πα νε πι στη μια κούς που βρί σκο νται με το
όπλο "παρα πόδας".
Δυστυχώς οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς λειτούργησαν ξανά "σαν μία υπεύθυνη
συνδικαλιστικά δύ ναμη" όπως χα ρα κτη ριστικά
ανέφερε ο πρόεδρος της ΔOE στην δευτερολογία του.
Aπό τη μεριά μας, σαν Πρωτοβουλία ΓENOBA,
διαχωριστήκαμε από τη 'γραμμή' των Παρεμβάσεων και συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία των 30
συνέδρων που κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση
που καλούσε στην κήρυξη 5νθήμερων επαναλαμβανόμενων απεργιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες από τη συνέλευση.
H κατάληξη του συνεδρίου είναι σίγουρα κάτω
από τις περιστάσεις, είναι πίσω από τη διάθεση
των συναδέλφων, είναι ένα βήμα πίσω για ολόκληρο το κίνημα της Παιδείας. Θα δουλέψουμε
όμως για την επιτυχία των γενικών συνελεύσεων
από Σεπτέμβρη, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να
αποφασιστεί η 7η βδομάδα απεργίας μας".
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με εκλογές για την
ανάδειξη νέου ΔΣ και EE της ΔOE, καθώς και για
αντι προ σώ πους στο συ νέ δριο της AΔE ΔY. Tα
αποτελέσματα είναι τα εξής: ΠAΣK 247 ψήφοι, 5
έδρες στο ΔΣ και 66 αντι προ σώ πους για την
AΔEΔY, ΔAKE 238 ψήφοι, 4 έδρες στο ΔΣ και 62
αντιπροσώπους για την AΔEΔY, EΣAK-ΔEE 60
ψή φοι, 1 έδρα και 15 αντι προ σώ πους για την
AΔEΔY, Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις 55 ψήφοι, 1
έδρα στο ΔΣ και 12 αντιπροσώπους στην AΔEΔY,
Aυτόνομη Παρέμβαση-Aνεξάρτητοι 23 ψήφοι, καμία έδρα στο ΔΣ και 10 αντιπροσώπους.

Λένα Bερδέ

