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Ο

ι π ο ρ ε ί ε ς γ ι α τ ο γι ο ρ τ α σ µ ό τ η ς
εξέγερσης του Πολυτεχνείου πάντα κουβαλάνε επίκαιρα µηνύµατα. Φέτος, όµως, οι χιλιάδες διαδηλωτές
που βγήκαν στους δρόµους στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις άλλες
πόλεις έστειλαν ένα ξεχωριστό, ξεκάθαρο και δυνατό µήνυµα: Η αλλαγή κυβέρν ησ η ς δε ν π ρό κ ε ι τ αι ν α µα ς εκ τ ρέ ψ ε ι
από τη σταθερή απόφασή µας – ∆εν θα
πληρώσουµε εµείς για την κρίση που δηµιούργησαν οι τραπεζίτες και οι άλλοι καπιταλιστές.
Συνέχεια στη σελίδα 3

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Κάτω τα χέρια απ’τα Tαµεία, Stage, συµβασιούχοι, ωροµίσθιοι Να τιµωρηθούν οι δολοφόνοι του
κάτω τα χέρια απ’τις γυναίκες Μονιµοποίηση εδώ και τώρα! Αλέξη και του Μοχάµεντ Καµράν
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ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνοδος γερακιών
στην Αθήνα
Μερικά από τα πιο αιµοσταγή
γ ε ρ ά κ ι α το υ π λ α ν ή τ η ε τ ο ι µά ζ ο ν τ α ι ν α έ ρ θ ο υ ν σ τι ς α ρ χ έ ς τ ο υ
∆ ε κ έµ β ρ η σ τ η ν Ε λ λ ά δ α γ ι α ν α
πάρουν µέρος στη σύνοδο κορυφ ή ς τω ν υ π ο υ ρ γ ώ ν Εξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
τ ων χωρώ ν-µε λώ ν του ΟΑΣ Ε,
π ο υ γ ί νε τ α ι ε κ ε ί ν ε ς τ ι ς µέ ρ ε ς
σ τ ην Α θ ή ν α . Σ τ η λ ί σ τα τ ω ν δ ι ε θνών «υψηλών» προσκεκληµένων
περιλαµβάνονται τα ονόµατα των
χει ρότερ ων χα σά πηδω ν τ ων τ ελευταίων ετών.
Πρώτο και καλύτερο το όνοµα
της Χίλαρι Κλίντον, της υπουργού Εξωτερικών του Μπάρακ
Οµπάµα, του αµερικανού προέδρου που εκλέχτηκε πριν από
ένα χρόνο µοιράζοντας υποσχέσεις ότι θα σταµατήσει τον πόλεµο και τώρα στέλνει ολοένα
και περισσότερα στρατεύµατα
στο Αφγανιστάν. Γιατί, όπως δηλώνει τώρα «η σπουδαιότερη
απειλή για την ασφάλεια των
ΗΠΑ είναι τα τροµοκρατικά δίκτυα όπως η αλ Κάιντα». Ο πόλεµος του Μπους κατά της τροµοκρατίας συνεχίζεται, µε άλλα λόγια.
Ύστερα είναι ο Ντέιβιντ Μίλιµπαντ. Ο Μίλιµπαντ, που πέρασε
από διάφορες υπουργικές θέσεις
την εποχή του Τόνι Μπλερ ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών
στην κυβέρνηση του Γκόρντον
Μπράουν. Μια από τις πρώτες
του πρωτοβουλίες ήταν η προσπάθεια να αναβιώσει ένα ψυχροπολεµικό κλίµα ενάντια στην
Ρωσία µε αφορµή τον πόλεµο
στη Γεωργία το καλοκαίρι του
2008. «Η θέα των Ρωσικών τανκς
να εισβάλλουν σε µια ανεξάρτητη χώρα... πάγωσε το αίµα σε
πολλούς ανθρώπους» δήλωνε
γεµάτος «ανησυχία» τότε. Για τα
αµερικανικά και τα βρετανικά
τανκς στο Ιράκ και το Αφγανιστάν φυσικά δεν υπήρχε καµιά
απολύτως ανησυχία. Ούτε το αίµα κανενός πάγωσε, προφανώς...
Ακολουθεί το όνοµα του Μπερνάρ Κουσνέρ, του υπουργού
Εξωτερικών του Σαρκοζί. Ο
Κουσνέρ δεν ήταν απλά και µόνο
ένας από τους λίγους Γάλλους
πολιτικούς που στήριξαν δηµόσια και ανοιχτά τον πόλεµο του
Μπους αλλά και ένας από τους
πρωτεργάτες των εκβιασµών της
∆ύσης σε βάρος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, λέει, είναι πρόκληση απέναντι στο
Ισραήλ. Η πρόοδος των συνοµιλιών ανάµεσα στην κυβέρνηση
του Αχµαντινετζάντ και τη ∆ύση
δεν είναι ικανοποιητική... Το Ιράν
πρέπει να προχωρήσει µε πιο
γρήγορα βήµατα...
Ο ΟΑΣΕ δεν έχει καµιά σχέση

ένας από τους ελάχιστους οργανισµούς της εποχής εκείνης στον
οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι
από τις κυβερνήσεις και των δύο
µπλοκ. Οι ψυχροπολεµικοί σχολιαστές αντιµετώπισαν τότε την
υπογραφή της «τελικής πράξης»
σαν µια µεγάλη υποχώρηση της
∆ύσης απέναντι στη Ρωσία.
Όπως γράφει όµως ακόµα και η
Καθηµερινή «στην πραγµατικότητα, η Σοβιετική Ένωση πετύχαινε µεν αναγνώριση των µεταπολεµικών συνόρων, όµως η ∆ύση κατάφερνε από την άλλη
πλευρά να δεσµεύσει τις τότε 35
χώρες-µέλη της ∆ΑΣΕ στο όραµα
µιας Ευρώπης στην οποία θα επικρατούσε ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η
ελεύθερη οικονοµία».

Εκπρόσωπος
Η Ελλάδα ανέλα βε τη ν προεδρεία του ΟΑΣΕ για το 2009. Τον
Ι ού ν η πρ α γ µ α τ οπ οι ή θ η κ ε µ ι α
ά τυ π η σ ύ νοδο ς τω ν Υ π ου ρ γ ώ ν
Ε ξωτ ερικ ών τ ου ο ργ ανισ µο ύ
στην Κέρκυρα. Καθόλου τυχαία,
τις ίδιες µέρες έγινε στην Κέρκυρα και µια άλλη συνάντηση -ανάµε σ α σ του ς ε κ π ρ οσ ώ π ου ς της
Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.
Στη σύνοδο των υπουργών
Εξωτερικών του ∆εκέµβρη οι
ΗΠΑ θα ανανεώσουν τις πιέσεις
τους προς τους συµµάχους τους
να ενισχύσουν µε στρατεύµατα,
υλικό και χρήµατα τον πόλεµο
στο Αφγανιστάν -όπου ο Οµπάµα
ετοιµάζεται να στείλει άλλες
40.000 Αµερικάνους πεζοναύτες.
Η κυβέρνηση του Παπανδρέου
συνεχίζει την πολιτική του Καραµανλή και της Ντόρας: η Ελλάδα
συνεχίζει να παρέχει κάθε είδους
διευκολύνσεις στον αµερικανικό
στρατό για τις εξορµήσεις του
στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκά-

Σε αδιέξοδο για τις ΗΠΑ και τους συµµάχους τους
έχει µετατραπεί ο πόλεµος στο Αφγανιστάν. Ο ίδιος ο
Οµπάµα εµφανίζεται αναποφάσιστος για το τι ακριβώς
θα πρέπει να κάνει: αύξηση της αµερικανικής παρουσίας, όπως υποστηρίζει ο στρατηγός ΜακΚρύσταλ; Ή
µήπως κάτι τέτοιο θα είναι καθαρή τρέλα, όπως υποστ ηρίζει ο Καρλ Αικενµπέρι, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ
στο Αφγανιστάν σε ένα απόρρητο διπλωµατικό έγγραφο -το οποίο χαρακτήριζε τον Καρζάι, το πρόεδρο του
Α φγανιστ άν, ολοκλη ρω τι κά διεφθ αρµ ένο- που δι έρρευσε στη δηµοσιότητα;
«Οι Αµερικάνοι και οι Βρετανοί, που φέρουν το κύριο βάρος του πολέµου» γράφει χαρακτηριστικά η
εφηµερίδα Φαινάνσιαλ Τάιµς, «δεν έχουν πραγµατικές
επιλογές». Το σχέδιο του στρατηγού Μακκρύσταλ,
γράφει η εφηµερίδα, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο: µε άλλα λόγια, εκτός πραγµατικότητας. «Απαιτεί ένα επίπεδο δυνάµεων και ένα χρονοδιάγραµµα... που µε δεδοµένη την απέχθεια για τον πόλεµο είναι απίθανο να
κρατηθεί». Ούτε ο στρατός, ούτε η «κοινή γνώµη» µπορούν να συνεχίσουν να ανέχονται αυτόν τον πόλεµο
για πολύ. Η Φαινάνσιαλ Τάιµς συγκρίνει τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες πολεµούν οι «συµµαχικές» δυνάµεις στο Αφγανιστάν µε αυτές που επικρατούσαν στον
Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Κανένας στρατός δεν µπορεί
να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες για πολύ.

Από τη µεγάλη διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του Κλίντον το 1999
ούτε µε την ασφάλεια, ούτε µε
την ειρήνη, ούτε µε τη συνεργασία, όπως υπονοεί το όνοµά του Οργανισµός για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.
Ο ΟΑΣΕ δεν είναι αποτελεί το
αντίπαλο δέος των στρατών και
του ΝΑΤΟ αλλά το συµπλήρωµά
τους. Ανάµεσα στα «κατορθώµατα» που προβάλει αυτές τις µέρες ο οργανισµός είναι και η εκπαίδευση «συνοριακών φρουρών» στο Τατζικιστάν, «που θα
τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν το εξαιρετικά σηµαντικό έργο της αύξησης της κρατικής
ασφάλειας στα κρατικά σύνορα,
ιδιαίτερα στα σηµαντικά νότια
σύνορα µε το Αφγανιστάν». Η
«διαφήµιση» του σηµαντικού έργου του ΟΑΣΕ στο Τατζικιστάν
συνοδεύεται και από µια φωτογραφία των συνοριακών φρουρών -µε στολές παραλλαγής και
εξάρτυση εκστρατείας.
Ο ΟΑΣΕ δεν αποτελεί κάποιου
είδους απάντηση στην παγκόσµια κυριαρχία των ΗΠΑ πάνω
στον πλανήτη, αλλά ένα «φόρουµ» για την οργάνωση και τον
συντονισµό αυτής της κυριαρχίας -σε συνεργασία µε τους πιστούς της συµµάχους. Ο στόχος
του ΟΑΣΕ δεν είναι η ειρήνη
«από το Βανκούβερ µέχρι το
Βλαδιβοστόκ» αλλά η εξασφάλιση της ιµπεριαλιστικής τάξης
πραγµάτων από τη µια µέχρι την
άλλη άκρη της Ευρώπης -και όχι
µόνο.
Ο ΟΑΣΕ (τότε ονοµαζόταν
∆ΑΣΕ) γεννήθηκε στα µέσα της
δεκαετίας του 1970 µε την υπογραφή της «τελικής πράξης του
Ελσίνκι». Αντιµέτωπες µε τις πιέσεις της οικονοµικής κρίσης οι
χώρες της ∆ύσης έψαχναν την
εποχή εκείνη τρόπους να µειώσουν την αιµορραγία των στρατιωτικών δαπανών. Η ∆ΑΣΕ ήταν

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΤΩΡΑ!

νια ενώ ο ελληνικός στρατός συνεχίζει να βρίσκεται στο Αφγανιστάν µε την προσδοκία ότι ο ελληνικός καπιταλισµός θα αναδειχθεί στον βασικό συνεταίρο του
αµερικανικού ιµπεριαλισµού στην
περιοχή.
Τον περασµένο Μάη, όπως
αποκάλυψαν ρεπορτάζ την προηγούµενη εβδοµάδα, ο Καραµανλής είχε συµφωνίσει στην µετακίνηση της Ελληνικής ∆ύναµης
Αφγανιστάν στην «καυτή» περιοχή Φεράτ. Είχε αρχίσει η εκπαίδευση 104 αξιωµατικών και κοµάντος στο Κιλκίς. Η µετακίνηση
«αναβλήθηκε» τον Σεπτέµβρη,
παραµονές των εκλογών.
Για αυτό οι υποσχέσεις του
Βενιζέλου ότι η ελληνική δύναµη
που υπηρετεί στο Αφγανιστάν θα
παραµείνει στην (σχετικά ασφαλή) Καµπούλ και δεν θα µετακινηθεί στην εµπόλεµη ζώνη της
Φεράτ, όπως είχε αποφασίσει η
κυβέρνηση της Ν∆ δεν έχουν την
παραµικρή αξία: ένα από τα βασικά ζητήµατα που θα διαπραγµατευθεί το υπουργείο Εξωτερικών στα παρασκήνια της διάσκεψης του ΟΑΣΕ θα είναι, χωρίς
καµιά αµφιβολία, τα «εθνικά»
ανταλλάγµατα για την µεγαλύτερη εµπλοκή της Ελλάδας στον
πόλεµο του Αφγανιστάν.
Η σύνοδος του ΟΑΣΕ δεν φέρνει ούτε την ασφάλεια, ούτε τη
συνεργασία, ούτε την ειρήνη.
Φέρνει εκβιασµούς, απειλές, ψυχροπολεµικά παζάρια και πόλεµο. Για αυτό θα είµαστε και εµείς
εκεί: όχι στη σύνοδο, αλλά έξω
από αυτήν, µε τα πανό µας και τα
συνθήµατά µας: όχι στον πόλεµο, να γυρίσει τώρα πίσω ο ελληνικός στρατός από το Αφγανιστάν, λεφτά για την παιδεία και
την υγεία, όχι για εξοπλισµούς.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Χειρότερα
Στο µεταξύ ο πόλεµος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο για τις ΗΠΑ και τους Νατοϊκούς τους συµµάχους: τη ν περασµ ένη βδοµ άδα οι «Ταλιµπάν», όπω ς
ονοµάζουν κάθε αντίσταση στην κατοχή, χτύπησαν ξανα, µε µια επίθεση αυτοκτονίας, την Καµπούλ -και µάλιστ α αυ τή τη φορά στ η γ ειτ ονι ά τ ου αερ οδρ οµί ου
(που βρίσκεται κάτω από ελληνική διοίκη ση) και τη ς
αµερικανικής στρατιωτικής βάσης Καµπ Φένιξ.
Οι επιθέσεις των «Ταλιµπάν», όχι µόνο µέσα στο ίδιο
το Αφγανιστάν αλλά και στο γειτονικό Πακιστάν -όπου
ο πόλεµος πέρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσειςέχουν δυσκολέψει αφάνταστα τον ανεφοδιασµό των
συµµαχικών δυνάµεων. Την περασµένη Κυριακή µαχητές «Ταλιµπάν» πυρπόλησαν δυο ακόµα βυτία µε καύσιµα στον δρόµο από τα πακιστανικά σύνορα προς την
Καµπούλ. Συχνά, αντί να πυρπολούν τα φορτηγά απαγάγουν τους οδηγούς και ύστερα ζητάνε λύτρα µε τα
οποία χρηµατοδοτούν τον πόλεµο. ’Η «κλέβουν» άπλά
το φορτίο, µαζί µε τα αυτοκίνητα φυσικά. «Ο Χατζί
Φατά, ο διευθυντής της Εταιρείας Μεταφορών Μιρζάντα που εδρεύει στην Καµπούλ», γράφει η Φαινάνσιαλ
Τάιµς, «λέει ότι έχει µάθε να πληρώνει τους Ταλιµπάν
αµέσως, αφού έχασε πρώτα 119 από τα 1000 φορτηγά του...».
Οι «σύµµαχοι», όµως, δεν µπορούν ούτε να τα µαζέψουν απλά και να φύγουν. Τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις
που στηρίζουν τον πόλεµο υποστηρίζουν ότι αν φύγουν θα κυριαρχήσει το χάος στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για υποκρισία. Το επιχείρηµα θυµίζει τις χειρότερες παραδόσεις της αποικιοκρατίας, που ισχυριζόταν
ότι οι «άγριοι ιθαγενείς» ήταν ανίκανοι να κυβερνήσουν τους εαυτούς τους. Πότε, άλλωστε, νοιάστηκαν
οι Μεγάλες ∆υνάµεις για τη µοίρα των απλών ανθρώπων;
Στην πραγµατικότητα οι σύµµαχοι δεν µπορούν να
φύγουν για έναν απλό λόγο: αν αποχωρήσουν ηττηµένοι κινδυνεύουν να χάσουν κάθε έλεγχο στην κεντρική
Ασία -και όχι µόνο. Η ήττα στο Αφγανιστάν, άλλωστε,
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάλυση της Σοβιετικής
Αυτοκρατορίας -και αυτό δεν µπορεί ούτε ο Οµπάµα,
ούτε η Κλίντον, ούτε ο Γκέιτς ούτε κανένας άλλος να
το ξεχάσει.
Ούτε εµείς µπορούµε να το ξεχάσουµε. Ούτε θέλουµε να το ξεχάσουµε. Τους ευχόµαστε ολόψυχα τα
χειρότερα. Και θα κάνουµε ότι µπορούµε για να γίνει η
ευχή µας αυτή πραγµατικότητα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στόχος
120.000 €

Eντυπωσιακή εµφάνιση µαθητών στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Ασφαλιστικό
απολύσεις
πόλεµος
καταστολή
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωράει µε ραγδαίους ρυθµούς στην ανατροπή ακόµα
και των χλωµών υποσχέσεων που άφηνε
να εννοηθούν προεκλογικά, και υιοθετεί την πιο
επιθετική ατζέντα σε όλα τα µέτωπα.
Στο µέτωπο της οικονοµίας οι διαβεβαιώσεις
ότι η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει την αναθέρµανση µέσα από την ενίσχυση της ζήτησης πάνε περίπατο. ∆ίπλα στην καρατόµηση 40 000 εργαζόµενων stage, η Άννα ∆ιαµαντοπούλου έρχεται να
προσθέσει την επίθεση σε 35 000 εκπαιδευτικούς
επισφαλούς απασχόλησης. Αν συνυπολογίσουµε
και τους συµβασιούχους που απειλούνται, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ξεκινάει µε
πάνω από 100 000 απολύσεις στο ∆ηµόσιο. Τα
κόκαλα του Κέυνς (για να µην πούµε της Ρόζας
Λούξεµπουργκ) θα τρίζουν κάθε φορά που το οικονοµικό επιτελείο παριστάνει ότι έχει «προοδευτική πολιτική».
Αν κάποιος είχε την παραµικρή αµφιβολία, το
άνοιγµα του Ασφαλιστικού ήρθε να τη διαλύσει.
Στη µέση της χειρότερης οικονοµικής κρίσης,
εκεί που κόσµος χάνει τις δουλειές του και το εργατικό εισόδηµα συρρικνώνεται, το ΠΑΣΟΚ απειλεί να µειώσει τις συντάξεις και να φορτώσει στις
γυναίκες εργαζόµενες πάνω από µια δεκαετία
στα όρια συνταξιοδότησης. Πρόκειται για επιθέσεις που αναγκάστηκε να παγώσει ακόµα και ο
Σηµίτης και ο Καραµανλής, αλλά ανοίγει ξανά ο
Παπανδρέου.
Και όλα αυτά στο όνοµα της καταπολέµησης
των ελλειµµάτων του δηµοσίου, την ώρα που όλοι
οµολογούν ότι η µεγαλύτερη απειλή έρχεται από
τα πανωτόκια – spreads τα λένε τώρα- που φορτώνουν οι τράπεζες στον Προϋπολογισµό. Οι τραπεζίτες δανείζονται µε 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χρεώνουν 5% στο ελληνικό δηµόσιο. Τώρα απειλούν να το ανεβάσουν ακόµα πιο
πάνω, µε πρόσχηµα το «υψηλό ρίσκο». Στο βωµό

∆ΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ
αυτής της αλητείας θυσιάζει τις δουλειές των νέων και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των γυναικών ο Γιώργος Παπανδρέου και οι υπουργοί του.
Τα ίδια βρόµικα παιχνίδια στις πλάτες µας παίζονται και στα ζητήµατα του πολέµου. Πίσω από
τις φιέστες για τον ΟΑΣΕ και τα µεγάλα λόγια για
ασφάλεια, συνεργασία, και «ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων», η κυβέρνηση βαθαίνει την
εµπλοκή της Ελλάδας στους πόλεµους του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ µεταφέρουν την «αντιπυραυλική ασπίδα» που θα έστηναν στην Τσεχία και
στην Πολωνία σε νέο σύστηµα πάνω σε πλοία
στην Ανατολική Μεσόγειο και γι’ αυτό θέλουν
αναβάθµιση της βάσης στη Σούδα. Ο αναπληρωτής υπουργός Αµυνας Μπεγλίτης συµφώνησε µε
τον αµερικανό οµόλογό του σε αυτή την προοπτική, την ώρα που ο Βενιζέλος παριστάνει τον
σκληρό διαπραγµατευτή µε το ΝΑΤΟ για το
Αφγανιστάν! Η απαίτηση να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός από το Αφγανιστάν, οι φρεγάτες
από τη Σοµαλία και το Λίβανο και να κλείσουν οι
βάσεις είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Ασυλία
Στο µέτωπο της καταστολής, η ασυλία των δολοφόνων και βασανιστών αστυνοµικών συνεχίζεται. Η δίκη για τους δολοφόνους του Αλέξη Γρηγορόπουλου δεν βρίσκει …πόλη για έδρα της, η
ανάκριση για την επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι µάχη για να µην πάει στο αρχείο, οι βασανιστές του Μοχάµεντ Καµράν κρύβονται πίσω
από βροµερές συκοφαντίες ότι πέθανε από χρήση ναρκωτικών!
Οι µαζικές και µαχητικές διαδηλώσεις για την
επέτειο του Πολυτεχνείου έδειξαν πολύ καθαρά
την αποφασιστικότητα χιλιάδων νέων, και όχι τόσο νέων, αγωνιστών να µην αφήσουν αυτές τις
επιθέσεις να περάσουν. ΄Εδειξαν ότι οι εργαζόµενοι stage, οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι
συµβασιούχοι που απαιτούν µόνιµη δουλειά δεν
είναι µόνοι, όπως δεν είναι µόνοι και οι λιµενεργά-

τες που αντιστέκονται στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ. ΄Εδειξαν ότι η κυρία Κλίντον που έρχεται
στην Αθήνα για να προωθήσει την ελληνοαµερικανική πολεµική συνεργασία θα έχει την ίδια υποδοχή που είχε και ο κύριος Κλίντον πριν δέκα
χρόνια όταν βοµβάρδιζε το Βελιγράδι και ερχόταν
στην Αθήνα. ΄Εδειξαν ότι η νεολαία θα βγει ξανά
στους δρόµους το ∆εκέµβρη για να σταµατήσει
την αστυνοµική βία και καταστολή. Πάνω από
όλα, όµως έδειξαν ότι απαιτούν µια νέα Πανεργατική έκρηξη όπως του 2001 ενάντια στον Γιαννίτση και του 2008 ενάντια στον Μαγγίνα και την
Πετραλιά, για να µην περάσει η νέα επίθεση στο
Ασφαλιστικό και ο προϋπολογισµός της αφαίµαξης των εργαζόµενων.
Α υ τ ή ε ί ν α ι η ά µ ε σ η α τ ζ έ ντ α τ ω ν ε ρ γ α τ ώ ν κ α ι
της νεολαίας που έβγαλε στο προσκήνιο ο γιορτασµός του Πολυτεχνείου. Το βάρος πέφτει στις
δυνάµεις της Αριστεράς να την αγκαλιάσουν, να
την οργανώσουν και να την προωθήσουν ενωτικά
και ασυµ βίβαστα µέχρι τη νίκη. Οι δυνάµεις της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για αυτή την προοπτική.

Στα 39.650 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οι κ ον οµι κ ής κ α µπ ά νι α ς γ ι α την
Εργατική Αλληλεγγύη µε τα 8.450 ευρώ που µαζεύτηκαν την βδοµάδα που
πέρασε.
Οι προσωπικές ενισχύσεις σας συνε χ ί ζ ο ν τα ι κ αθ ώς κα ι ο ι ε γ γ ρα φ έ ς
συνδροµητών στην εφηµερίδα. Ευχαρι σ τ ο ύ µ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς κ α ι τ ι ς φ ί λ ε ς
που µας έστειλαν: ∆ήµητρα Κ. 700 ευρώ, Γιώργος Α. 200, από 150 ευρώ οι
Σύλβια Φ., ∆ηµήτρης Λ. και Αναστασία
Μ., από 100 ευρώ οι Κώστας Σ., Γιώργος Ρ., Γιώργος Κ., Παγώνα Σ., Ηλίας
Α., Γιάννης Μ., Έφη Σ., από 70 ευρώ η
Ευγενία Κ. και η Ελένη Σ., από 50 ευρώ οι Κα τερίνα Π., Έµ υ Α., Χριστίνα
Κ., Λίνα Τ., Χρύσα ∆., από 20 ευρώ Ξένια Π., Χρύσα Τ., Μάριος Μ., Ελένη Σ.,
Βάσω Λ., Κυριακή Τ., Αντώνης Κ., Μιχάλης ∆. και Κώστας Σ.
Μετά το τριήµερο του Πολυτεχνείου ακολουθεί το διήµερο συζητήσεων
στη Νοµική που οργανώνει το ΣΕΚ. Η
οικονοµική σας στήριξη είναι απαραίτητη για να µπορέσουµε να καλύπτουµε το κ όσ το ς τ έ το ι ω ν ε κ δ ηλ ώ σ ε ω ν
( υ λ ι κ ά , ε ι σ ι τ ή ρ ι α κ λ π ) π ο υ β ο η θ άν ε
όλη την Αρ ιστερά να ξεκαθαρίζει τ ις
ιδέες και τ ην δράση της στα µεγάλα
ζη τήµατ α και τις προκλήσεις της περιόδου . Ε λάτε στο τρ ιή µερ ο κα ι ενισχύστε όσο περισσότερο µπορείτε!

Θα το βρείτε Φειδίου 14-16
στο Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
(πίσω από Τιτάνια-REX) 2105247584

∆ΗΜΟΙ

24ωρη απεργία 5 ∆εκέµβρη
Το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζόµενων στους ∆ήµους και η Εκτελεστική Επιτροπή όρισε την ηµεροµηνία για την Πέµπτη 5 ∆εκέµβρη, και καλεί απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία της οµοσπονδίας ώρα 11πµ και πορεία
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Έτσι, ένα από τα πιο µαχητικά κοµάτια της εργατικής τάξης ανοίγει τον κύκλο των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιθέσεις της νέας κυβέρνησης. Ανάµεσά στα αιτήµατα της απεργίας ξεχωρίζουν η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η µονιµοποίηση των εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η κάλυψη των κενών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό. Η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων στο χώρο της καθαριότητας. Και η µη εφαρµογή της εξίσωσης
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών ανδρών.
Αυτή η απεργία πρέπει να πετύχει και να κλιµακωθεί, συµπαρασύροντας όλες τις οµοσπονδίες. Για να αναγκαστούν οι ηγεσίες ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ κα κάνουν το καθήκον τους.
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ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΡΑ

Συμβασιούχοι

STAGE

Με δεύτερη µεγάλη, πανελλαδική αυτή τη φορ ά , κ ι ν η το π ο ί ησ η τ η ν ε ρ χ ό µ ε ν η Π έ µ π τ η 1 9 / 1 1
στις 10πµ στα Προπύλαια, απαντάνε οι συµβασιούχοι όλης της χώρας στη ν αδιαλλαξία της κυβέρ νηση ς που αρ νε ίτ αι να µ ονιµ οποιή σε ι του ς
δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους που καλύπτουν
εδώ και πολλά χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δηµόσιου τοµέα.

Συνεχίζουν µε την ίδια ένταση ανακοινώνοντας την 5η κατά σειρά κινητοποίηση οι εργαζόµενοι στα stage. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό που συνεδρίασε την Παρασκευή 13/11
αποφάσισε να καλέσει σε πα νελλαδική κινητοποίηση στην
Αθήνα την ερχόµενη Παρασκευή 20/11.
Μετά από µια ακόµα σηµαντική αγωνιστική δράση την
προηγούµενη Πέµπτη 12/11, οι εργαζόµενοι στα Stage έδειξαν πως όχι µόνο δεν παραδίνονται, αλλά σε αντίθεση µε
όσους προσπαθούν να τους αποµονώσουν αυτοί πεισµατικά
συνεχίζουν τις µαζικές κινητοποιήσεις τους. «Είναι καθαρά
θέµα πολιτικής βούλησης. Ο ίδιος ο υπουργός που την µια
στιγµή µας µίλαγε για την αντισυνταγµατικότητα των προσλήψεών µας, την άλλη στιγµή παραδεχόταν πως είναι θέµα
πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε µονιµοποίησή µας. Η προειδοποίηση από την δικιά µας την µεριά ήταν ξεκάθαρη. ∆εν θα σταµατήσουµε να διαδηλώνουµε.
Θα βρισκόµαστε κάθε βδοµάδα στο δρόµο µέχρι να δικαιωθούµε», ανέφερε η Λία Κουτράκου από το Πανελλαδικό Συντονιστικό εργαζόµενων µε stage αµέσως µετά την συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό εσωτερικών Γ. Ραγκούση. «Παρά τις επιθέσεις που δεχόµαστε από την κυβέρνηση και τα
ΜΜΕ, εµείς δεν πρόκειται να σταµατήσουµε. Η συµπαράσταση του κόσµου, αλλά και η αποφασιστικότητα των συναδέλφων και τα µηνύµατα που δεχόµαστε από όλη την Ελλάδα για συνέχιση των κινητοποιήσεων µας δίνουν κουράγιο».
«Στην Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση των εργαζόµενων µε
stage ήταν µαζική. Εργαζόµενοι από την Βόρεια Ελλάδα
βρέθηκαν στο άγαλµα του Βενιζέλου και έκαναν πορεία µέχρι το συνέδριο του Εργατικό Κέντρου Θεσσαλονίκης. ∆υστυχώς για άλλη µια φορά το ΕΚΘ δεν στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων. Το συνέδριο όχι µόνο δεν πήρε απόφαση
στήριξης των εργαζόµενων µε Stage αλλά δεν δέχτηκε ούτε
να επιτρέψει στους εργαζόµενους να βγάλουν ανακοίνωση
στην ολοµέλεια του συνεδρίου», τόνισε στην Ε.Α. ο Νίκος
Τουρνάς. «Μετά από αυτό οι εργαζόµενοι συνέχισαν την πορεία τους µέχρι το Υπ. Βορείου Ελλάδας για να βρουν και
εκεί τις πόρτες κλειστές. Παρόλα αυτά ήταν εντυπωσιακός ο
παλµός της διαδήλωσης. Η οργή των εργαζόµενων ξεχείλιζε».

∆υναµική
«Στα Γιάννενα η κινητοποίηση έξω από την Νοµαρχία είχε
ο ρ γ ισ µ έ ν ο χ α ρ α κ τ ή ρ α . Πα ρ ά τ ο υ ό τ ι ο ι ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο ι µ ε
stage στον νοµό είναι διάσπαρτοι και αυτό δεν βοηθάει στον
συντονισµό τους, η παρουσία, κυρίως εργαζόµενων από το
ΙΚΑ αλλά και τους ΟΤΑ του νοµού ήταν δυναµική. Φυσικά µε
την κυβέρνησης να αρνείται οποιονδήποτε διάλογο και ο Νοµάρχης Ιωαννίνων που τους συνάντησε δεν είχε τίποτα καινούριο να προσθέσει», εξηγεί η Αργυρή Ερωτοκρίτου.
Οι ίδιες εικόνες έρχονται από παντού. Στην Πάτρα οι εργαζόµενοι του νεοσύστατου σωµατείου εργαζόµενων Stage
Αχαϊας «η Αλληλεγγύη» έκαναν διαδήλωση και πορεία από
την Νοµαρχία στο ∆ήµο. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά κατέθεσαν ψηφίσµατα στις Νοµαρχίες. Στη Λάρισα και στο Βόλο
κατέλαβαν το δρόµο µπροστά από τις Νοµαρχίες δίνοντας
το στίγµα της συνέχειας των κινητοποιήσεων.
«Η πραγµατικότητα είναι πως η σηµερινή κινητοποίηση
έχει ως σκοπό τον καλύτερο περιφερειακό συντονισµό. Αυτό
που προσπαθούµε–και σε αν βαθµό το έχουµε πετύχει- είναι
να συντονίσουµε τα ασυνδικάλιστα κοµµάτια της επαρχίας.
Είναι αναγκαίο να ανοίξουµε το θέµα όσο πιο πολύ γίνεται»,
εξηγεί ο Γιάννης Κολτσίδας από το Πανελλαδικο Συντονιστικό εργαζόµενων στα stage. «Οι προσπάθειες που κάνουµε
να συνδεθούµε µε τους συµβασιούχους αλλά και µε τους
µόνιµους συναδέλφους µας δυστυχώς δεν έχουν επιφέρει
ακόµα καρπούς. Εµείς επιµένουµε. Αντιπροσωπεία των εργαζόµενων στα stage θα βρεθεί στην πανελλαδική κινητοποίηση των συµβασιούχων την ερχόµενη Τετάρτη µε σκοπό
να δηλώσει την συµπαράστασή µας στον αγώνα τους για µόνιµη και σταθερή δουλειά. Ένας αγώνας που είναι κοινός και
ενιαίος για όλους τους εργαζόµενους που βρίσκονται υπό
διωγµό. Με το ίδιο σκεπτικό η απόφαση του Συντονιστικού
να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο συνδέει τους αγώνες
των εργαζοµένων και της νεολαίας για ένα καλύτερο αύριο,
µε τους αγώνες που δίνουµε σήµερα για επιβίωση. Το σύνθηµα Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία θα παραµένει επίκαιρο όσο οι
άνθρωποι ζουν σε καθεστώς εκµετάλλευσης»

Πέµπτη 12/11, διαδήλωση εργαζοµένων stage έξω από το Υπουργείο του Ραγκούση

Κοινός αγώνας
Εδώ και δύο εβδοµάδες οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι (µε συµβάσεις χρόνου ή
έργου, ή µε συµβάσεις stage) στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα βρίσκονται στο δρόµο. Οι 30. 000 εργ αζόµενοι µε Sta ge θυσιάζονται σε µια νύχτα. Εργαζόµενοι των
450 ευρώ, κακοπληρωµένοι και ανασφάλιστοι. Όµως η επίθεση που συνοδεύεται µε
µια άνευ προηγουµένου λασπολογία περί
« γα λάζ ιω ν π αι διώ ν» κα ι « ρ ου σφε τολογ ικών προσλήψεων» δεν µένει αναπάντητη.
Αντιθέτως µάλιστα η οργισµένη απάντηση των εργαζόµενων µε Stage συµπαρέσυρε ένα κύµα κινητοποιήσεων που ξαναέβγαλε στο δρόµο και τους υπόλοιπους
συµβασιούχους. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε
πως στα πηγαδάκια των συµβασιούχων
στην κινητοποίηση της Τετάρτης 11/11 η
άποψη για τους εργαζόµενους µε stage
ήταν ξεκάθαρη. «Όλοι παλεύουµε για τα
ίδια πράγµατα».
Οι εικόνες επαληθεύουν αυτή την άποψη. Οι κινητοποιήσεις τους είναι παρόµοιες. Ίδια συνθήµατα. Ίδια πανό. Οργισµένοι εργαζόµενοι έξω από την βουλή να
φωνάζουν τα αυτονόητα. «Βγείτε έξω απ’
τα γραφεία, να δείτε τι σηµαίνει οµηρία».
Την µια µέρα οι εργαζόµενοι στα Stage.
Την άλλη µέρα οι συµβασιούχοι. Ή το
ανάποδο. Μέχρι και οι τρόποι συντονισµού και οι διαδικασίες οργάνωσης είναι
παρεµφερείς. Πανελλαδικά Συντονιστικά
µε επιτροπές ανά νοµό και πανελλαδικές
κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι
υπουργικές απαντήσεις επίσης παρόµοιες. «∆εν είναι στα κυβερνητικά σχέδια
οποιαδήποτε µονιµοποίηση».
Απέναντι στην προοπτική των µαζικών
απολύσεων 130.000 εργαζόµενων η απάντηση όλων πρέπει να είναι ενιαία. ∆εν
υπάρχουν περιθώρια αποµόνωσης κανενός από τα κοµµάτια που βρίσκονται σε κίνηση. Αντιθέτως πρέπει να ξεπεραστούν
οι ψεύτικες διαφοροποιήσεις που καλλιεργούνται πάνω στην βάση νοµικίστικων
απόψεων που θέλουν το ένα ή το άλλο
κοµµάτι να βρίσκονται πιο κοντά σε µια
µονιµοποίηση ή ανανέωση κ’άποιων συµ-

βάσεων για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Στην συγκεκριµένη συγκυρία η κοινή αγωνιστική κάθοδος είναι µονόδροµος.
Η προοπτική της νίκης, του σπασίµατος
της πολιτικής παγώµατος των προσλήψεων που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν µπορεί να επιβληθεί
µε κανέναν άλλο τρόπο παρά µε συνεχόµενες κοινές κινητοποιήσεις.
Κοινές απεργιακές δράσεις σε όλες τις
υπηρεσίες της χώρας σε όλους τους νοµούς, κοινές καταλήψεις, κοινές διαδηλώσεις. Αυτός είναι ο δρόµος που θα αναγκάσει και τα σωµατεία των µόνιµων εργαζόµενων να λάβουν αποφάσεις συµπαράστασης.
Το παράδειγµα των εργαζόµενων στις
∆ΥΟ Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας είναι χαρακτηριστικό. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 11/11
δεν µπορούσε να µην τεθεί το θέµα των
συµβασιούχων και των stage. «Χιλιάδες
εργαζόµενοι µπαίνουν σε οµηρία, µε όλες
τις µορφές των «ελαστικών» σχέσεων εργασίας, δουλεύουν χρόνια και κάποια
στιγµή πετιούνται στην ανεργία», τονίζεται
στο ψήφισµα της συνέλευσης. «Απέναντι
στην προσπάθεια κατασυκοφάντησης των
πιο κακοπληρωµένων και εκµεταλλευοµένων εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, απαντάµε
µε ενωµένο αγώνα, µόνιµων και µη. Απαιτούµε: Καµία απόλυση. Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόµενους
είτε είναι µε stage, είτε µε σύµβαση έργου, είτε ορισµένου χρόνου».
Με το ίδιο σκεπτικό η Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών
καλεί την Παρασκευή στις 5µµ ευρεία σύσκεψη συµβασιούχων και εργαζόµενων µε
Stage στο ΕΚΑ µε σκοπό να διερευνηθούν
οι δυνατότητες για κοινό συντονισµό της
δράσης τους. Επίσης οργανώνει εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της
ΠΟΣΠΕΡΤ την Τετάρτη 12.30µµ µε σκοπό
την καλύτερη οργάνωση των κινητοποιήσεων.

Κυριάκος Μπάνος

Στην πρώτη µετεκλογική τους κινητοποίηση, την
Τετάρτη 11 Νοέµβρη οι συµβασιούχοι χρόνου και
έργου έδειξαν πως η υποµονή και η ανοχή στις
πολιτικές που τους κρατάνε όµηρους τόσα χρόνια
έχουν τελειώσει. Η παρουσία τεσσάρων και πλέον
χιλιάδων εργαζόµενων στο Πεδίον του Άρεως
έδειξε την αποφασιστηκότητά τους. Εργαζόµενοι
από Ταµεία, από Οργανισµούς, από ∆ήµους, από
Υπουργεία και Γενικές Γραµµατείες, από Νοµαρχίες και Περιφέρειες, από ∆ΕΚΟ βρέθηκαν όλοι
µαζί να διαδηλώσουν ενάντια στην εργασιακή οµηρία που τους έχουν καταδικάσει οι κυβερνήσεις
των τελευταίων δεκαετιών. «Το δόγµα των µην
προσλήψεων της κυβέρνησης Σηµίτη είχε οδηγήσει . Η σύσταση των εργαζόµενων και των µπλοκ
τους ήταν ετερογενής, το αίτηµα όµως ενιαίο.
«Μονιµοποίηση όλων τώρα. Καµιά απόλυση».

Αρχή
«Η σηµερινή κινητοποίηση των συµβασιούχων
έργου και ορισµένου χρόνου είναι µόνο η αρχή.
Η πρώ τη α υτή προσπ άθεια στ έφθη κε µε τ εράστ ια επιτυ χία. Χιλιάδες εργαζόµενοι βρίσκοντα ι
σήµερα στο δρόµο. Φανταστείτε τι θα γίνει από
εδώ και πέρα που έχουµε ξεκινήσει να οργανωνόµαστε. Είµαστε σίγουροι πως από µέρα σε µέρα το κίνηµα θα µαζικοποιείται. Οι εικόνες έρχονται από όλους τους χώρους. Ξεκινήσαµε 20 σωµατεία. Σήµερα είµαστε 30 και κάθε µέρα όλο και
περισσότεροι συνάδελφοι έρχονται σε επικοινωνία µε το συντονιστικό», αναφέρει µιλώντας στην
Ε . Α. ο ∆ η µ ή τ ρ η ς Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς π ρ ό ε δ ρ ο ς
των συµβασιούχων του ΙΚΑ και µέλος του Πανελλ α δ ι κ ο ύ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κο ύ. « Ό λ ο ι ο ι ε ρ γ αζ ό µ ε ν ο ι
έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Είτε µε συµβάσεις είτε
µε stage, οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να διαχωριστούν. Νοµίζω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούµε σε ενιαίο αγώνα. Το µέτωπο ενάντια στις απολύσει ς κα ι στη ν α νεργ ία είναι κ οινό γ ια όλου ς
µας».
«Θέλουµε δουλειά και όχι ανεργία, οι συµβάσεις είναι οµηρία», και «Πάγκαλε Λοβέρδο ακούστε το καλό, θα πάτε να συναντήσετε και ‘σεις
την Πετραλιά» φώναζαν οι συµβασιούχοι έξω από
την Βουλή. Είναι τα ίδια συνθήµατα που ακούγονται εδώ και δυο εβδοµάδες στο κέντρο της Αθήνας και από τους εργαζόµενους στα Stage.
Σηµαντική ήταν η παρουσία των συµβασιούχων
της ΕΡΤ που µε την στήριξη των µόνιµων συναδέλφων τους έδωσαν ένα βροντερό παρόν. «Η
κατάσταση στην ψηφιακή τηλεόραση της ΕΡΤ είναι πραγµατικά αποκαρδιωτική. Τεχνικοί και δηµοσιογράφοι βρισκόµαστε υπό διωγµό. Κανένας
δεν µας ανακοινώνει τίποτα για την συνέχεια και
µέχρι το τέλος του χρόνου λήγουν όλες οι συµβάσεις», εξηγεί στην Ε.Α. ο Κώστας Καλιαντέρης
τεχνικός στην ψηφιακή ΕΡΤ.
«∆εν νοµίζω πως υπάρχει κανένας άλλος τρόπος διεκδίκησης από εδώ και πέρα παρά µόνο οι
κινητοποιήσεις», εξηγεί η Μ α ρ ία Κ απ ετ α νίδο υ
από το ∆.Σ. του Σωµατείου Συµβασιούχων ΟΑΕΕ
και µέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού.
«Υπάρχουν σκέψεις για ακόµα πιο δυναµικές
δράσεις. Να ξεκινήσουµε καταλήψεις σε κτίρια.
Να καλέσουµε σε απεργίες. Η κοροϊδία τόσων
ετών είναι αδιανόητη. Ο µόνος τρόπος είναι να τα
κλείσουµε όλα µέχρι να καταλάβουν στην κυβέρνηση πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τι θα
γίνει άµα βρεθούν στο δρόµο άλλοι 100.000
άνεργοι;».

Νο 893
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Ασφαλιστικό

Ωρα να γίνει
ξανά του
Γιαννίτση!
Σ

τα χνάρια της Ν∆ κινείται
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
και σ το Ασφ α λι σ τι κ ό.
Ε ν άµ ι σ η µ ό λ ι ς µ ή να µ ε τ ά τ ι ς
ε κ λ ο γ έ ς , ο ι υ πο υ ρ γ ο ί Ο ι κ ο ν ο µ ίας και Εργασίας ανοίγουν το
φάκελο του ασφαλιστικού σχεδιάζοντας δυσµενείς ανατροπές
γ ι α τ ο υ ς ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο υ ς κ ύρ ι α
στο δηµόσιο τοµέα.
Η επίθεση κρίθηκε από τον
υπουργό Οικονοµίας Παπακωνσταντίνου ως αναγκαία προκειµένου να επιτύχει την πολυπόθητη 4ετή παράταση από τις
Βρυξέλλες για τον περιορισµό
του ελλείµµατος κάτω από το
3%. Ο υπουργός αποφάσισε ότι
πρέπει να συµµορφωθεί µε τις
οδηγίες τις ΕΕ όσον αφορά
στην εξίσωση των ορίων ηλικίας
ανδρών και γυναικών στο δηµόσιο –για την οποία η χώρα µας
έχει καταδικαστική απόφαση
από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο –
µπας και καταφέρει να δείξει
καλό πρόσωπο και να πάρει την
παράταση για το έλλειµµα. ∆ωράκι, λοιπόν, οι συντάξεις µας
και τα όρια ηλικίας στην ΕΕ για
να κερδίσει η κυβέρνηση την
εύνοια του Αλµούνια.

Πρόκληση
Γ ια να στη ρ ίξει τ ι ς πρ οσπ άθε ιες Παπ ακω νσ ταν τίν ου , ο
υπουργός Εργα σίας Λοβέρδος
έδωσε στη δηµοσιότητα πίνακες
για την κατάσταση του Ασφαλισ τ ι κ ο ύ κ α ι τ η δ ρ α µα τ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν τ α µ ε ί ω ν ξ ε κ ι νώ ν τ α ς
π α ρ ά λ λ ηλ α σ υ ν α ν τ ήσ ε ι ς µε τ η
Γ ΣΕ Ε και τ ο ΣΕΒ. Πα ρόλο που
δεν δείχνει να έχει καταλήξει σε
έ να σ υγ κε κ ρι µ έ ν ο σ χ έ δ ι ο και
αυτή τη στιγµή απλά ρίχνει στο
τ ρ α π έ ζ ι «σ κ έ ψ ε ι ς » κ α ι « π ρο τ ά σ ε ι ς » , ωσ τ ό σ ο η ε π ί θ ε σ η ε ί ν α ι
κυριολεκτικά πρόκληση.
Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ όχι
µόνο υποσχόταν ότι δεν σκοπεύει να ανοίξει το ασφαλιστικό
και ειδικά την αύξηση στα όρια
των γυναικών αλλά είχε και δεσµευτεί ότι θα καταργήσει ορισµένες από τις διατάξεις του
νόµου Πετραλιά που είχε ξεσηκώσει την οργή όλων των εργαζόµενων. Τώρα αυτά έχουν ξεχαστεί και προχωρά ολοταχώς
σε µια επίθεση που η κυβέρνηση της Ν∆ ήθελε αλλά δεν τόλµησε, µετά τις αντιδράσεις, ποτέ να πετύχει.
Συγκεκριµένα, τα σχέδια περιλαµβάνουν: εξίσωση των ορίων
ηλικίας γυναικών και ανδρών
στο δηµόσιο που σηµαίνει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης
των γυναικών από 5 έως 17 χρόνια. Είναι µια σκληρή επίθεση

καθώς αφορά τουλάχιστον
150.000 γυναίκες ασφαλισµένες
µετά το 1983. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης που σήµερα υπολογίζεται µε βάση τον τελευταίο µισθό έως το
2007 και για τα υπόλοιπα έτη µε
την τελευταία πενταετία- µε την
καθιέρωση της τελευταίας
5ετίας για όλους, που θα φέρει
δραµατική µείωση συντάξεων.
Επιπλέον, µεγαλύτερες ποινές για πρόωρες συντάξεις µε
τη µείωση της σύνταξης κατά
6% για κάθε έτος συνταξιοδότησης πριν από το ανώτατο όριο
ηλικίας. Αλλά και κατάργηση
της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δηµοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον
έχουν συµπληρώσει 35 έτη
ασφάλισης, µε δυνατότητα παραµονής τους στην εργασία για
τρία ακόµα χρόνια αν το επιθυµούν –τίποτα όµως δεν θα εξασφαλίζει ότι το συγκεκριµένο
µέτρο δεν θα µετατραπεί αργότερα σε επιβολή υποχρεωτικής
παραµονής τους.
Καµία από αυτές τις ρυθµίσεις δεν πρόκειται να δώσει
ανάσα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Σύµφωνα µε την επικαιροποιηµένη ανά 5ετία µελέτη της
ΓΣΕΕ για το Ασφαλιστικό «για
κάθε δύο χρόνια αύξησης των
ορίων ηλικίας του ΙΚΑ, στο Ταµείο δίνεται πίστωση χρόνου
µόλις για 6 µήνες». Αντίθετα, αν
µειωθεί έστω κατά 20% η εισφοροδιαφυγή, τα Ταµεία κερδίζουν άλλα επτά χρόνια.
Ενας από τους βασικούς λόγους που η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
ξεκινά διάλογο διερευνώντας
ουσιαστικά τα περιθώρια που
έχει για να προχωρήσει, είναι ο
φόβος των αντιδράσεων των εργαζόµενων. ∆εν έχει ξεχάσει τις
µεγάλες Πανεργατικές που
πληµµύρισαν τους δρόµους µε
απεργούς, δεν έχει ξεχάσει τις
απεργίες διαρκείας στη ∆ΕΗ,
τους ∆ήµους και την Τράπεζα
της Ελλάδας. Καλά κάνει. Αυτή
τη δύναµη θα βρει µπροστά της
στο µέτωπο που ανοίγει. Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ
δεν έχουν κανένα λόγο να κάτσουν στο τραπέζι του Λοβέρδου και να διαπραγµατεύονται
τις περικοπές των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων. Χρειάζεται να κηρύξουν τώρα Πανεργατική
Απεργία για το ασφαλιστικό, για
τον προϋπολογισµό, για το λιµάνι, για τις απολύσεις των εργαζόµενων stage και να βάλουν
ταφόπλακα στα σχέδια της κυβέρνησης.

Λ.Β.

Πρέπει να δώσουµε την ίδια απάντηση όπως στον Καραµανλή

Πειραιάς: Η COSCO δεν θα περάσει
Τ

ην αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων των λιµενεργατών αποφάσισαν αργά το βράδυ της περασ µ έ ν ης Τ ρ ί τ η ς 1 0 Ν ο έ µ β ρ η τ α ∆ Σ τ η ς
ΟΜ ΥΛΕ κα ι τ η ς Ε νω ση ς Λι µ ενε ργ α τώ ν
ΟΛΠ. Λίγες ώρες νωρίτερα το Πρωτοδικείο Πειραιά είχε βγάλει την απεργία παράνοµη και καταχρηστική, ενώ ο νέος διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΠ Ανωµερίτης υποσχόταν για άλλη µια φορά εκ µέρους της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ότι θα γίνει «διάλογος».

Ο «διάλογος» του νέου διευθύνοντα συµβούλου του ΟΛΠ, όπως και της Κατσέλη,
δεν αµφισβητεί στο ελάχιστο τη σύµβαση παραχώρησης µε την COSCO, δηλαδή το ξεπούληµα του λιµανιού στην κινεζική πολυεθνική. Αντίθετα, παίρνει ως δεδοµένη την ισχύ του νόµου και την ιδιωτικοποίηση του Σ.ΕΜΠΟ και απλά δεσµεύεται, ξανά στα λόγια, για τη «βελτίωση»
της συµφωνίας.

Από την 1η Οκτώβρη, όταν ξεκίνησε ο
πρώτος γύρος απεργιακών κινητοποιήσεων µε αίτηµα την ακύρωση της σύµβασης παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ Πειραιά
στην κινεζική COSCO, ο αγώνας των λιµενεργατών δέχτηκε τη σκληρή επίθεση
της νέας κυβέρνησης και όλου του επιχειρηµατικού κόσµου. Μέχρι τις 17
Οκτώβρη που αποφασίστηκε η πρώτη
αναστολή των κινητοποιήσεων, η προπαγάνδα για το «συντεχνιακό αγώνα των λιµενεργατών» που δεν «θέλουν να χάσουν
τα προνόµια και τις παχυλές αµοιβές
τους» προκαλώντας «έµφραγµα στην
αγορά» έγινε συστηµατική. Το ίδιο επαναλήφθηκε από τις 3 Νοέµβρη όταν τα
συνδικάτα των λιµενεργατών επέστρεψαν στον αγώνα µετά την ανοιχτή παραδοχή της αρµόδιας υπουργού Κατσέλη
ότι στο εξής αφεντικό στο εµπορικό λιµάνι του Πειραιά θα είναι η COSCO. Οι
συκοφαντίες και τα ψέµατα συνδυάστηκαν µε την δικαστική αγωγή των Εµπορικών Επιµελητηρίων και των επιχειρήσεων
κατά της απεργίας τους.
Παρά τις επιθέσεις, οι λιµενεργάτες
αντιστάθηκαν µε αποφασιστικότητα όλο
αυτό το διάστηµα και έτσι µπορούσαν να
συνεχίσουν. Οι υποσχέσεις του Ανωµερίτη σήµερα δεν είναι διαφορετικές από
αυτές που έδωσε η Λούκα Κατσέλη στις
17 Οκτωβρίου και οι οποίες γρήγορα
αποδείχτηκαν κενό γράµµα, οδηγώντας
τους λιµενεργάτες στην σωστή απόφαση
να ξεκινήσουν ξανά απεργία διαρκείας.

Οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι χωρίς
αντίκρισµα κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα αν
κοιτάξει κανείς τις µέχρι τώρα διαπραγµατεύσεις του Ανωµερίτη µε την ΣΕΠ –
τη θυγατρική της COSCO που θα διαχειριστεί το λιµάνι. Το µόνο που συµφωνήθηκε είναι η συµµετ οχή ενός εκπροσώπου του ΟΛΠ στο ∆Σ της ΣΕΠ και να παγώσει ξανά για ένα διάστηµ α η εγκατάσταση της εταιρείας στον Πειραιά –χωρίς βέβαια να χάνει τα λεφτά της αφού ο
ΟΛΠ θα της αποδώσει πλήρως το τίµηµα
µε την ολοκλήρωση του διαλόγου.

Υποσχέσεις

Ακόµα και αυτό, όµως, έχει αρχίσει να
παραβιάζεται. Η ΣΕΠ µπορεί να µην κόβει τιµολόγια, αλλά από τη ∆ευτέρα 16
Νοέµβρη µπήκε στο λιµάνι. Από την πρώτη ηµέρα διέκοψε τη σύµβαση µε την µέχρι σήµερα εταιρία καθαρισµού «Οικολογική ΑΕ» στέλνοντας σε υποχρεωτική
άδεια όλες τις καθαρίστριες, καθώς θα
δώσει σε άλλη εταιρία τον καθαρισµό.
Επιπλέον ο Ανωµερίτης παρουσίασε
ως τεράστια επιτυχία τη δέσµευση της
ΣΕΠ ότι όλοι οι νέοι εργαζόµενοι που θα
προσληφθούν θα είναι Ελληνες πολίτες.
Λες και το πρόβληµα των απεργών ήταν
οι µετανάστες και όχι το ξεπούληµα µιας
δηµόσιας κερδοφόρας επιχείρησης
στους ιδιώτες που θα σηµάνει απολύσεις
και κατάργηση συλλογικών συµβάσεων.
Ο ρατσισµός του Ανωµερίτη δεν πρόκειται να χρεωθεί στους λιµενεργάτες.
Ακόµα και οι διαβεβαιώσεις ότι τα εργασιακά δικαιώµατα θα διασφαλιστούν

Τη συνέχιση της καµπάνιας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
λιµανιού, παρά τ ην αναστολή των απεργιακών κινητ οποιήσεων
των λιµενεργατών, αποφάσισε η Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών.
Η Επιτροπή συνεχίζει να µαζεύει υπογραφές συµπαράστασης
στους λιµενεργάτες καθώς και ψηφίσµατα αλληλεγγύης από σωµατεία και συλλόγους µε στόχο να κρατηθεί το µέτωπο ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του εµπορικού λιµανιού ανοιχτό. Συνεχίζει
επίσης να προβάλει την απαίτηση από το Εργατικό Κέντρο Πει-

είναι σκέτη κοροϊδία. Οι λιµενεργάτες
δεν έχουν κανένα λόγο να εµπιστεύονται
τον Ανωµερίτη και την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ ούτε σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα.
Οι ίδιοι άνθρωποι ενάµιση µόλις µήνα
νωρίτερα, πριν τις βουλευτικές εκλογές,
υπόσχονταν ότι ως κυβέρνηση θα «επαναδιαπραγµατευτούν» τη συµφωνία. Σήµερα, εκφράζουν το σεβασµό τους στη
σύµβαση µε την COSCO και τονίζουν σε
όλους τους τόνους πόσο στρατηγικής
σηµασίας είναι για την Ελλάδα η συνεργασία µε την Κίνα. Τίποτα δεν τους εµποδίζει να κάνουν πίσω και στα εργασιακά.
Μόνο η πίεση της απεργίας θα µπορούσε να τους εµποδίσει.
Γι’ αυτό και η απόφαση των ηγεσιών
των λιµενεργατών να αναστείλουν τις
απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν λάθος.
Ο «διάλογος» ήταν και είναι στηµένος,
µόνο και µόνο για να σταµατήσουν οι
απεργίες την κρίσιµη, για τα κέρδη των
επιχειρήσεων, περίοδο των γιορτών που
έρχονται. Αντίθετα η συνέχιση της απεργίας αυτή ακριβώς τη στιγµή, µε τις γιορτές µπροστά, ήταν το πιο δυνατό όπλο
που µπορούσε να δώσει το τελειωτικό
χτύπηµα στην κυβέρνηση. Ακόµα και µε
την καταδικαστική από τα δικαστήρια
απόφαση, οι λιµενεργάτες µπορούσαν
να συνεχίσουν. Είτε κηρύσσοντας απεργία µε άλλα αιτήµατα –η απόφαση του
Πρωτοδικείου απαγορεύει την απεργία
µε τα ίδια αιτήµατα- είτε απαιτώντας από
το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να τους καλύψει και να κηρύξει αυτό τις απεργιακές
κινητοποιήσεις. Ετσι θα άνοιγε και ο δρόµος για να εκφραστεί η συµπαράσταση
που έχουν κερδίσει από την πλειοψηφία
των εργαζόµενων και της νεολαίας όλο
αυτό το διάστηµα.
Ακόµα και τώρα, ο αγώνας των λιµενεργατών δεν έχει λήξει, η ιδιωτικοποίηση δεν έχει κριθεί οριστικά. Ο «διάλογος» θα καταρρεύσει και τότε, οι λιµενεργάτες µπορούν να ξαναβγούν στον
αγώνα µέχρι τη νίκη.

ραιά να κηρύξει 24ωρη απεργία αλληλεγγύης στον αγώνα των
λιµενεργατών και διαδήλωση στο κέντρο της πόλης για να εκφραστεί η συµπαράσταση των εργαζόµενων. Το ίδιο απαιτεί από
τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ για µια Πανεργατική Απεργία µε αιχµή το
σταµάτηµα της παράδοσης του ΟΛΠ στην COSCO. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα επισκεφτεί τις επόµενες ηµέρες τους λιµενεργάτες του Πειραιά, για να τους παραδώσει τις υπογραφές
και τα ψηφίσµατα και να τους µεταφέρει την εµπειρία της από
τις περιοδείες στους εργατικούς χώρους.
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Οχι άλλα ψέµατα
για τον Μ. Καµράν
ΤΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ

Η

προσπάθεια συγκάλυψης του βάρβαρου βασανισµ ού του Μοχάµεντ
Καµράν από τους αστυνοµικούς του ΑΤ Νίκαιας που τον οδήγησε στο
θά να το, συνεχίζετ αι , αφού η α στ υνοµί α κα ι τα « παπα γα λά κι α» τ ης
προσπαθούν να τον δολοφονήσουν για δεύτερη φορά, διαδίδοντας, ότι ήταν
λίγο πολύ ναρκoµανής και αλκοολικός.
Την περασµένη εβδοµάδα δόθηκε στη δηµοσιότητα το πόρισµα της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής έκθεσης. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της αστυνοµίας στο αίµα του Πακιστανού µετανάστη βρέθηκαν ουσίες όπως κοδεϊνη και
µορφίνη καθώς και αλκοόλ. Ο πρώτος που έτρεξε να κάνει επίσηµες δηλώσεις
ήταν ο Π. Παυλόπουλος, συγκαλύπτοντας πλήρως το τελευταίο ρατσιστικό
έγκληµα που έγινε επί των ηµερών του. Ετσι και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η προανάκριση όσο και η Ε∆Ε, Παυλόπουλος και δεξιές εφηµερίδες, έτρεξαν να βγάλουν το πόρισµα ότι οι αστυνοµικοί είναι αθώοι. Μάλιστα, ζήτησε
από τον Χρυσοχοϊδη και τον Παπανδρέου να ζητήσουν συγνώµη από την
αστυνοµία γιατί έτρεξαν να υιοθετήσουν τις καταγγελίες των Πακιστανών και
όχι τις συκοφαντίες της αστυνοµίας.
Η εφηµερίδα Αδέσµευτος (16/11) έγραφε στο πρωτοσέλιδο «Ο Πακιστανός
πέθανε από ναρκωτικά. Εκθετος ο Γ. Παπανδρέου που υιοθέτησε τον δήθεν
βασανισµό και συκοφαντήθηκε διεθνώς η Ελλάδα». Βέβαια, η ενορχηστρωµένη προσπάθεια να βγουν λάδι οι δολοφόνοι του Καµράν, είχε ξεκινήσει από τις
προηγούµενες ηµέρες πριν καν βγουν τα αποτελέσµατα της τοξικολογικής έκθεσης. Η εφηµερίδα «Εν Πειραιεί» η οποία διανέµεται δωρεάν στους ∆ήµους
του Πειραιά και εκδότης της οποίας είναι ο Μ. Χάνδακας, πρώην υποψήφιος
βουλευτής του ΛΑΟΣ στη Β’ Πειραιά, κυκλοφόρησε την Τρίτη 10/11 µε πρωτοσέλιδο «∆εν τον σκότωσαν οι Αστυνοµικοί. Θανατηφόρος συνδυασµός ψυχοτρόπων ουσιών και αλκοόλ οδήγησαν στον θάνατο τον 25χρονο Πακιστανό».
∆εν είναι επίσης τυχαίο ότι πριν από δύο εβδοµάδες σε εκποµπή του ALTER ο
γραµµατέας του ΛΑΟΣ, Άδωνης Γεωργιάδης είχε κάνει την «προφητική» προς
τον δικηγόρο της υπόθεσης Φραγκίσκο Ραγκούση ερώτηση: «τι θα λέγατε αν
η τοξικολογική έβγαζε ότι ήταν γεµάτος ναρκωτικά;»

Μάρτυρες
« Σή µ ερα δεν µ α ς εκπ λήσσει π ου κρ αυ γά ζει υ στε ρι κά γ ια δι κα ίωση τω ν
αστυνοµικών που βασάνισαν τον Μοχάµεντ Καµράν», αναφέρει ανακοίνωσηα πάντη ση τ ης Κ ίνησης « Ενωµέ νοι Ενάντια στ ο Ρατ σισµ ό κ αι τη Φα σιστ ική
Απειλή» στον Παυλόπουλο. «Το αν υπάρχουν αυτόπτες µάρτυρες του ξυλοδαρµού του Καµράν µέσα στο ΑΤ Νίκαιας δεν είναι κάτι που απασχολεί τον
Παυλόπουλο. Το αν η ιατροδικαστική στα τελικά συµπεράσµατα της τοξικολογικής αναφέρεται σε ΦΑΡΜΑΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ που αντιστοιχούν σε παυσίπονα
δεν σκοτίστηκε πολύ… αντίθετα θέλει να δώσουµε βραβείο ξυλοδαρµού και
συγκάλυψης στο ΑΤ Νίκαιας.
Μάλλον αυτή τη χάρη δεν θα την κάνουµε στο κύριο Παυλόπουλο. Είναι καιρός να λογοδοτήσει ο ίδιος ο Παυλόπουλος και να απολογηθεί για τις χιλιάδες θύµατα, για τους νεκρούς που άφησε πίσω της η ρατσιστική πολιτική της
Ν∆, για τις χιλιάδες κυνηγηµένων προσφύγων που φυλακίστηκαν άδικα και βασανίστηκαν».
∆εν πρέπει να αφήσουµε και άλλο έγκληµα της αστυνοµίας να µείνει ατιµώρητο. Η καταδίκη των ενόχων για τον θάνατο του Καµράν είναι µια υπόθεση
που µας αφορά όλους. Ατιµώρητοι αστυνοµικοί που βασανίζουν µετανάστες
σε τµήµατα κολαστήρια ή πυροβολούν νέους όπως ο Αλέξης Γρηγορόπουλος
είναι εγγύηση ότι θα θρηνήσουµε και άλλες ζωές. Οπως γνωστοποίησε το
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) τη ∆ευτέρα 16
Νοεµβρίου 2008, στο Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Αθηνών, δικάζεται αστυνοµικός ο οποίος κατηγορείται πως στις 14 Αυγούστου 2002 είχε υποβάλλει δύο
κρατούµενους (έναν ανήλικο 17 ετών και ένα στρατιώτη 20 ετών) σε βασανιστήρια κατά συρροή µε ηλεκτροσόκ. Η παραποµπή του έχει γίνει µε δηµοσιευµένη απόφαση του Αρείου Πάγου ενώ η Ε∆Ε που διενήργησε η ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί ένα υπόδειγµα συγκάλυψης και απαλλαγής του αστυνοµικού από τις κατηγορίες αφού µετέτρεψε το µηχάνηµα που προκαλεί ηλεκτροσόκ σε ασύρµατο
και ουσιαστικά τον αθώωσε µε αποτέλεσµα να συνεχίζει να υπηρετεί.
Χρειάζεται να κλιµακώσουµε την καµπάνια για την τιµωρία των δολοφόνων
του Μοχάµεντ Καµράν και των πολιτικών τους προϊστάµενων. Οι ευθύνες του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι τεράστιες, αφού πριν ολοκληρωθεί
η ποινική και διοικητική έρευνα της υπόθεσης, έτρεξε να αναβαθµίσει τον ∆ιοικητή του ΑΤ Νίκαιας και να τον εντάξει στην Αντιτροµοκρατική. Γι’ αυτό οι
υποσχέσεις του Χρυσοχοϊδη για εκδηµοκρατισµό της αστυνοµίας και σεβασµό
στα δικαιώµατα είναι δωρεάν. Μόνο συνεχίζοντας την καµπάνια για την τιµωρία των δολοφόνων του Καµράν, µπορούµε, απέναντι στους ενορχηστρωµένους µηχανισµούς συκοφάντισης, να απαντήσουµε. Με τη δύναµη του ενωµένου αντιρατσιστικού κινήµατος που αυτή τη φορά θα συνεχίσει µέχρι το τέλος,
µέχρι να ξηλωθεί όλος ο ρατσιστικός µηχανισµός της αστυνοµίας που δολοφονεί µετανάστες και µαθητές.

Κατερίνα Θωίδου

Αντιρατσιστική πορεία στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5/11

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα
υπογράφει για τον Μ. Καμράν
Χ

ιλιάδες είναι οι υπογρ αφές που
α π α ι τ ο ύ ν τ η ν τ ι µ ωρ ί α τ ω ν ε ν ό χων τη ς δολοφονίας του Μ οχά µεντ Καµράν, που συγκεντρώθηκαν σε
ε ξ ο ρ µ ή σ ε ι ς σ ε γε ι τ ο ν ι έ ς , ε ρ γ ατ ι κ ο ύ ς
χ ώ ρ ο υ ς , σ χ ο λ έ ς , σ χ ο λ ε ί α , κ αθ ώ ς κ α ι
στις εκδηλώσεις για τον τριήµερο εορτ α σ µ ό τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν εί ο υ σ ε ό λ η τ η ν
Ε λ λ ά δ α . Α ν άµ ε σ α σ τ ι ς χ ι λ ι άδ ε ς υ π ο γραφές που ζητούν να µην κουκουλωθεί αυτή η υπόθεση είναι της Κωνσταν τ ί ν α ς Κ ο ύ ν ε β α . «Τ η ν π ε ρ α σ µ έ ν η Π έ µ π τη σ τα π λ α ί σ ι α τ ης π ε ρ ι ο δ ε ί α ς π ο υ
οργάνωσε η Εργατική Αλληλεγγύη στον
Ευαγγελισµό, επισκέφτηκα την Κωνσταντίνα Κούνεβα», µας είπε η Τάνια Βριζάκη . « Μου έκανε ιδαίτερη εντύ πωση το
ενδιαφέρον της για πολλά ζητήµατα αλλά ιδιαίτ ερα για την υπόθεση του Μοχάµεντ Καµράν και το γεγονός ότι πριν
προλάβω καν να της το ζητήσω ζήτησε
να υπογράψει στην καµπάνια».
Οµόφωνη απόφαση υπέρ της άµεσης
τιµωρίας των ενόχων για τη δολοφονία
του Μοχάµεντ Καµράν, πήρε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που έγινε την περασµένη εβδοµάδα, υιοθετώντας ψήφισµα που κατέθεσε η Κίνηση. Επίσης ανάλογο ψήφισµα
υιοθέτησαν µία σειρά από Γενικές Συνελεύσεις Φοιτητικών Συλλόγων. Στην
Αθήνα ΦΛΣ, Πληροφορικής, Μαθηµατικού, ΑΣΟΕΕ, Νοµικής, Οικονοµικού,
ΑΣΠΑΙΤΕ, Αρχιτεκτονικής. Στη Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Φοιτητών Επικοινωνίας και ΜΜΕ έχει εντάξει το αίτηµα της
τιµωρίας των ενόχων της δολοφονίας
του Μοχάµεντ Καµράν στο πλαίσιο αι-

τηµάτων που ψηφίστηκε από την ΓΣ,
επίσης το ψήφισµα πέρασε στη Συνέλευση Νοµικής Θεσσαλονίκης και από
το ∆Σ του Μουσικού Θεσσαλονίκης.
Επίσης ανάλογο ψήφισµα υιοθέτησαν
οι Συνελευσεις Επιστήµης Υπολογιστών
Ηρακλείου Κρήτης, Βιολογικού και Ιατρικής Ιωαννίνων, όλων των σχολών του
Πανεπιστηµίου Ρεθύµνου, του Συλλόγου ∆ασκάλων Περιστερίου, ο Σύλλογος ∆ασκάλων Νοµού Χανίων, καθώς
και το Σωµατείο Εργαζοµένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Σ.Ε.Κ.Υ.Ι.Φ.).

Ανοιχτή
Α ν ο ι χ τ ή σ υ ν ά ν τ η ση , κ α λ ε ί η Κ ί ν η ση
«Ενωµένοι ενάντια στο Ρατσισµό και τη
Φασιστική Απειλή» την Τετάρτη 18 Νοέµβρη, στις 7.30µµ στη ν Αγορά Κυψέλης.
«H συναυλία στον Άγιο Παντελεήµονα στις 2 Νοέµβρη ήταν ένας µεγάλος
σταθµός στην κινητοποίηση ενάντια
στην παρουσία των φασιστών στη περιοχή», αναφέρει το κάλεσµα. «∆εν
εφησυχάζουµε! Παίρνουµε λοιπόν την
πρωτοβουλία για να συγκροτηθεί µια
Τοπική Κίνηση «Ενωµένοι ενάντια στο
Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή» για
να δώσουµε συνέχεια και µονιµότητα
στη παρέµβαση µας, να συσπειρώσουµε τον κόσµο από τις γειτονιές του Άγιου Παντελεήµονα, της Κυψέλης, των
Πατησίων, του Κολωνού, της Πλατείας

Αττικής, του Γαλατσίου, που θέλει να
δράσει και να πάρει πρωτοβουλίες. Θέλουµε µια τοπική επιτροπή που να συσπειρώνει εκπαιδευτικούς και άλλους
εργαζόµενους, µαθητές, φοιτητές, τους
ίδιους τους µετανάστες, κόσµο που
δρα στα κινήµατα της περιοχής».
Σύσκεψη της Τοπικής Κίνησης Νίκαιας- Κορυδαλλού- Κερατσινίου έγινε το
περασµένο Σάββατο στο ∆ηµαρχείο Νίκαιας. Αφού έγινε ενηµέρωση για την
προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης
της δολοφονίας του Καµράν, αποφασίστηκε το επόµενο διάστηµα να ενταθεί
η δράση της Κίνησης µε µαζική συγκέντρωση υπογραφών και ψηφισµάτων,
που απαιτούν την άµεση τιµωρία των
δολοφόνων του πακιστανού µετανάστη.
Τα επόµενα βήµατα που αποφασίστηκαν ήταν η έκδοση ανακοίνωσης, παράσταση διαµαρτυρίας και κατάθεση ψηφίσµατος στα ∆ηµοτικά Συµβούλια των
τριών ∆ήµων, µαζική εξόρµηση και στήσιµο µικροφωνικής το Σάββατο 21/11
το πρωί, στην πλατεία Ελευθερίας Κορυδαλλού.
Η Σύσκεψη της τοπικής Κίνησης στο
Κουκάκι-Πετράλωνα-Κεραµεικός αποφάσισε να προχωρήσει σε ανοιχτή εκδήλωση στις 3 ∆εκέµβρη, καθώς επίσης
και σε αντιρατσιστική έκθεση φωτογραφίας σε δύο σχολεία και σε καφετέρια
των Πετραλώνων, µε στόχο την διεύρυνση της καµπάνιας και την συγκέντρωση υπογραφών.

Το Σάββατο πρωί 14/11 στην οδό Χαϊµαντά στο Χαλάνδρι η Κίνηση «Ενωµένοι ενά ντ ια στ ο ρ ατσισµό και στη φ ασι στ ική α πειλή» σε συ νερ γασία µε τ ην
Εργατική Αλληλεγγύη πραγµατοποίησε εξόρµηση µε στόχο τη στήριξη του λαϊκού αιτήµατος για τιµωρία των ενόχων του θανάτου του Μοχάµεντ Καµράν. Η
εξόρµηση αυτή συνοδεύτηκε από έκθεση φωτογραφιών µε χαρακτηριστικές εικόνες από τις µεγάλες αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στη δολοφονία
των µεταναστών στην Πέτρου Ράλλη, των διαδηλώσεων για το σκίσιµο του Κορανιού και τις πλωτές φυλακές της Frontex.
Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν σηµαντική, 25 άνθρωποι στήριξαν την κίνηση υπογράφοντας το κείµενό της κι ένας από αυτούς έγινε µέλος τονίζοντας
την αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις.
Κάποιοι είχαν και την αποφασιστικότητα να µας στηρίξουν και οικονοµικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε οµάδα µεταναστών που συµµετείχε σε άλλη κινητοποίηση πολύ κοντά στο δικό µας χώρο. Μας µίλησαν και όταν έµαθαν το σκοπό
µας εξέφρασαν την ευγνωµοσύνη τους. Καθένας από αυτούς µας αφηγήθηκε
τη δραµατική περιπέτειά του µέχρι να βρει µια γωνιά πάνω σε αυτό τον πλανήτη
για να επιβιώσει µε ειρήνη και ασφάλεια. Θα προσπαθήσουµε να οργανώνουµε
εξορµήσεις σε εβδοµαδιαία βάση καθώς διαπιστώνουµε ότι ο κόσµος διέπεται
από αντιρατσιστικό πνεύµα και µας συµπαραστέκεται. Η τιµωρία των ενόχων είναι ο τελικός στόχος µας.

Άννα Χαραλαµπίδη, ∆ήµητρα Καλαντζή
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29 Νοέµβρη
στο Μίλωνα

Παναθηναϊκή συνέλευση
Σ ε Πα ν α θ η ν α ϊ κ ή σ υ ν έ λ ε υ σ η
την Κυριακή 29 Νοεµβρίου στις
3µµ στο γήπεδο του Μίλωνα στη
Ν. Σµύρνη προχωράει η ΑΝΤΑΡΣΥ Α. Την περα σµ ένη βδοµ άδα ,
σε µ ια σειρά από περιοχές συνεχίστηκε ο γύρος των γενικών
συνελεύσεων, καθώς και οι παρεµβάσεις στους εργαζόµενους
στα stage και σε µια σειρά από
τ οπικές κινητοποιήσεις. Μαζική
και δυναµική ήταν η συµµετοχή
τ η ς ΑΝ Τ ΑΡΣ Υ Α σ το τρ ιή µε ρο
και την πορεία του Πολυτεχνείο υ σ τ η ν Α θ ή ν α, α λ λ ά κ α ι σ τ ι ς
υπόλοιπες πόλεις.
Την Κυριακή 15 Νοέµβρη,
πρώτη µέρα του εορτασµού του
Πολυτεχνείου, έγινε, στο κατάµεστο από κόσµο αµφιθέατρο
Γκίνη, η πολιτική εκδήλωση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µε θέµα «Με την
αριστερά της ανατροπής, για να
νικήσουν οι Νοέµβρηδες, για
τους νέους ∆εκέµβρηδες».
Την εκδήλωση συντόνισε και
προλόγισε ο Θανάσης ∆ιαβολάκης ο οποίος τόνισε: «36 χρόνια
µετά την εξέγερση του 1973 η
φλόγα της εξέγερσης παραµένει ζωντανή. Οσο και αν προσπάθησαν να µετατρέψουν την
εξέγερση του Πολυτεχνείου σε
µουσειακό γεγονός, σε άψυχη
επέτειο δεν τα κατάφεραν. Χιλιάδες εργαζόµενοι, χιλιάδες
αγωνιστές, χιλιάδες νέοι κρατάνε και σήµερα το κόκκινο νήµα
που συνδέει εκείνη την εξέγερση µε τους αγώνες και τις εξεγέρσεις του σήµερα».
Οµιλητές στην εκδήλωση
ήταν ο Τάσος Κατιντσάρος από
το ΝΑΡ που συµµετείχε στην
εξέγερση του Πολυτεχνείου σαν
τελειόφοιτος Γυµνασίου, ο Κώσ τ α ς Π ί τ τ α ς από το ΣΕΚ που
συµµετείχε στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου της Πάτρας ως
πρωτοετής φοιτητής και ο Χρήσ τ ο ς Μ π ί σ τ η ς , από το ΕΚΚΕ
που ήταν τότε στην παρανοµία
και στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα. Και οι τρεις αναφέρθηκαν εκτενώς στις αιτίες, τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου, τη
Μεταπολίτευση, αλλά και τις
οµοιότητες και τις διαφορές µε
το σήµερα.
«Η επαναστατική και αντικαπιταλιστική αριστερά, όχι απλώς
µπόλιασαν την εξέγερση του
Νοέµβρη, όχι απλώς µπόλιασαν
όλους τους ταξικούς αγώνες
από την εποχή της δικτατορίας
ως σήµερα, αλλά έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην έκφραση αυτών των αγώνων» ξεκίνησε την
οµιλία του ο Τάσος Κατιντσάρος. «Το Πολυτεχνείο δεν έπεσε
από τον ουρανό, είναι ώριµο τέκνο της ανάγκης για µια ριζική

Η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 15 Νοέµβρη στο Πολυτεχνείο
ανατροπή µέσα στο καθεστώς
της δικτατορίας. Είναι ώριµο τέκνο του κινήµατος που ξεφύτρωσε εκ νέου όταν το 1967 κατέρρευσε το προηγούµενο πολιτικό σύστηµα και όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η χούντα ήταν
ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που προκύπτει τόσο από
την εσωτερική ταξική πάλη στη
χώρα και τη µεγάλη άνοδο του
λαϊκού κινήµατος, αλλά και από
τις ευρύτερες ανακατατάξεις
στο χώρο της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου».

∆ιέξοδος
Ο Τ. Κατιντσάρος αναφέρθηκ ε σ τ ι ς « δ ύ ο γ ρ α µ µέ ς π ο υ κ ο ν τ α ρ ο κ τ υπ ή θ η κ α ν » π ρ ι ν , κ α τ ά
τη δ ι ά ρ κ ε ι α κ α ι µ ε τ ά τ ο Ν ο έ µ βρ η τ ου 1973 και το ρόλο τη ς
στα σπάργανα τότε επαναστατικής αριστεράς στην έκρηξη του
Π ολ υτ ε χν ε ίου : « Μια γρα µµ ή
α ντ ί σ τα σ ης π ο υ συ µπ υ κ ν ών ε ι
όλο τον αστικό κόσµο και τις δυνά µ ε ι ς τ η ς ρ ε φ ο ρ µ ι σ τ ι κ ή ς α ρ ι σ τ ε ρ ά ς . Κ α ι µ ι α γ ρ α µ µ ή α ντ ί στασης-ανατροπής, που δεν αρκε ί ται σ την κα λλ ι έ ργε ι α των
σ υν θη µά τω ν γ ια δ η µο κ ρατ ία ,
αλλά που αναζητά µια ριζική τοµή».
Κλείνοντας ο εισηγητής τόνισε ότι σήµερα πολύ περισσότερο από τότε οι αστικές κυβερνήσεις -και η σηµερινή- «αδυνατούν να χαράξουν διέξοδο στην
κρίση», ότι το Πολυτεχνείο,
όπως και ο περσινός ∆εκέµβρης
«είναι εικόνες από το µέλλον».
«Εκείνη την εποχή όπως και
σήµερα, υπήρχε κρίση από τα
πάνω και έκρηξη από τα κάτω»
τόνισε ο Κώστας Πίττας. «Η σηµερινή κρίση είναι κορύφωση
µιας κρίσης που ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του ’70

όταν η χρυσή εποχή του καπιταλισµού άρχισε να ξεφτίζει. Ένα
δεύτερο στοιχείο ήταν η αποσταθεροποίηση του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού µετά την ήττα στο Βιετνάµ. Ηταν ένα µήνυµα ότι οι αγώνες µπορούν να νικάνε για ολόκληρο τον κόσµο
από το Μάη του ’68, µέχρι την
Ταϋλάνδη, µέχρι την Αθήνα.
Από τα κάτω, το δρόµο στο
Πολυτεχνείο άνοιξαν το φοιτητικό κίνηµα µε τις δύο Νοµικές,
αλλά και οι εργατικές απεργίες
κυρίως το καλοκαίρι του 1973.
Την έκφραση στη διάθεση για
κλιµάκωση µέχρι την ανατροπή
της χούντας, την έδωσαν όχι το
ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ, αλλά οι µικρές δυνάµεις της επαναστατικής αριστεράς που πέρασαν τη
γραµµή της κατάληψης και τη
γραµµή όχι των στενών ‘φοιτητικών αιτηµάτων’, αλλά του ‘κάτω
η χούντα’, ‘κάτω ο ιµπεριαλισµός’, ‘κάτω το κεφάλαιο’. Το
Πολυτεχνείο νίκησε, απονοµιµοποίησε τη χούντα που κατέρρευσε όταν προσπάθησε να επιβάλλει τη δικτατορία στην Κύπρο - και το κίνηµα τινάχτηκε
στα ύψη τα πρώτα χρόνια της
µεταπολίτευσης».
Στη συνέχεια ο οµιλητής τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άµεση απάντηση στις επιθέσεις της
νέας κυβέρνησης όχι µόνο στις
7 ∆εκέµβρη στην επέτειο της
δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου, αλλά και ενάντια στον
προϋπολογισµό, το ασφαλιστικό, µε καµπάνια για γενική
απεργία µέσα στο ∆εκέµβρη.
«Σήµερα σε αντίθεση µε το 1973
οι κυρίαρχοι θεσµοί και τα κόµµατα περνάνε πολύ µεγαλύτερη
κρίση, έχουν σµπαραλιαστεί»
τόνισε κλείνοντας. «Σήµερα η
αντικαπιταλιστική αριστερά είναι

πολύ πιο δυνατή και συγκροτηµένη απ’ ό, τι ήταν εκείνη την
περίοδο. Εχουµε καθήκον να
καταφέρουµε να µετατρέψουµε
τις νέες εξεγέρσεις σε επαναστατική αλλαγή».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Χρήστος Μπιστης: «Αυτό που
χρεοκόπησε δεν ήταν το Πολυτεχνείο, που δέχθηκε τόνους
από συκοφαντίες και προβοκάτσιες, κάθε λογής πληρωµένων
κονδυλοφόρων για να θάψουν
τα µηνύµατά του. Ηταν, αντίθετα οι δικοί τους ισχυρισµοί και
οι δικές τους ψευτο-δηµαγωγίες
και διακηρύξεις για το τέλος της
ιστορίας και την αυτορύθµιση
των αγορών, τον θρίαµβο του
καπιταλισµού, που χρεοκόπησαν».
«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, ξεκινώντας από αυθεντικές
επαναστατικές πρωτοβουλίες
έθεσε, αλλά και άφησε αναπάντητο µέχρι σήµερα το µεγάλο
στρατηγικό ζήτηµα, που δεν
αφορά µόνο το αριστερό και
κοµµουνιστικό κίνηµα, αλλά το
ίδιο το µέλλον της συντριπτικής
πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και των πλατειών λαϊκών µαζών. Το ζήτηµα της έλλειψης
συγκροτηµένης, ολοκληρωµένης, προγραµµατικά και οργανωτικά αξιόπιστης έκφρασης
του κόσµου της εργασίας που
να µπορεί να χαράζει την πρόταση και το δρόµο για την ανατροπή και για την άλλη κοινωνία» τόνισε ακόµα ο Χ. Μπίστης,
θέτοντας την ανάγκη «να εξεγερθούµε ενάντια στις αδυναµίες µας». Στη συνέχεια το λόγο
πήραν οµιλητές από τα κάτω και
η εκδήλωση έκλεισε µε το κάλεσµα για την πορεία του Πολυτεχνείου.

Γ.Π.

12 Δεκέμβρη
Διαδηλώσεις

για την κλιματική
αλλαγή
Σύσκεψη γίνεται τη ν Πέµπτη 19 Νοεµ βρίου στις 7µµ
στο Πολυτεχνείο µε θέµα τη διοργάνωση κινητοποίησης
µε αφορµή της Παγκόσµια Μέρα δράσης για την κλιµατική αλλαγή στις 12 ∆εκέµβρη ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. Η 12η ∆εκέµβρη έχει οριστεί ως µέρα δράσης όχι µόνο στην Κοπεγχάγη, αλλά σε
πολλές πόλεις σε όλο τον κόσµο και ήδη φορείς και οργανώσεις συντονίζονται για να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα.
Το κεντρικό σύνθηµα της διαδήλωσης της 12 ∆εκέµβρη
στην Κοπεγχάγη είναι «Πρώτα ο πλανήτης-πρώτα οι άνθρωποι» και σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στους οποίους συµµετέχουν δεκάδες οργανώσεις από όλο τον κόσµο, η διαδήλωση θα προσπαθήσει να προσεγγίσει όσο
το δυνατόν περισσότερο το Bella Centre στο οποίο θα γίνεται η Σύνοδος του ΟΗΕ. ∆ράσεις κοινωνικής ανυπακοής ξεκινάνε την επόµενη βδοµάδα, ενώ τις µέρες που
θα γίνεται η Σύνοδος θα οργανωθεί στην Κοπεγχάγη ΑντίΣύνοδος µε εκδηλώσεις, σεµινάρια, συζητήσεις, εκθέσεις.
Η Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή έχει
υποτίθεται σκοπό τη δραστική µείωση των ρύπων, καθώς
το 2012 λήγει η εφαρµογή του Πρωτόκολλου του Κυότο.
Όµως τα νέα που έρχονται σχετικά µε το τι θα αποφασιστεί στη Σύνοδο είναι απογοητευτικά. Oι ηγέτες που συµµετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του Φόρουµ Οικονοµικής
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec), µεταξύ των οποίων
ήταν ο Αµερικανός πρόεδρος Μπ. Οµπάµα και ο Κινέζος
Χου Ζιντάο κατέληξαν στη διαπίστωση ότι δεν θα καταφέρουν να συµφωνήσουν σε συγκεκριµένη και δεσµευτική
σειρά µέτρων για την κλιµατική αλλαγή, ενόψει της ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. Στο κείµενο της τελικής ανακοίνωσης της Συνόδου Κορυφής δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη δέσµευση όσον αφορά στη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου, ούτε καν τη µείωση 50% µέχρι το 2050,
στην οποία υποτίθεται ο Οµπάµα είχε συµφωνήσει.

∆ραστικές
Στην πραγµατικότητα καµιά άρχουσα τάξη δεν θέλει να
προχωρήσει στις δραστικές αλλαγές που χρειάζονται σήµερα.
Καθώς οι εκτιµήσεις των επιστηµόνων σχετικά µε την
υπερθέρµανση του πλανήτη µε όλες τις δραµατικές της
συνέπειες, δείχνουν ότι προχωράει µε πολύ ταχύτερους
ρυθµούς απ’ ό,τι πιστεύονταν πριν από λίγα µόλις χρόνια
και ότι το πολύ σε δύο δεκαετίες η κατάσταση θα είναι µη
αναστρέψιµη. Η πρόταση για µείωση 80% µέχρι το 2050
που έκαναν ο Σαρκοζί και ο Λούλα, µοιάζει «ριζοσπαστική» για τα πλαίσια της Συνόδου, αλλά είναι άπειρα ανεπαρκής για να σώσουν τον πλανήτη, εκτιµούν ειδικοί επιστήµονες, καθώς χρειάζονται να µπουν κοντοπρόθεσµοι
στόχοι και πιο δραστική µείωση των ρύπων.
Στην ατζέντα των αρχηγών κρατών που θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη, η καταστροφή του πλανήτη και
των ζωών εκατοµµυρίων ανθρώπων βαραίνει πολύ λιγότερο από τα κέρδη των πετρελαϊάδων, των εφοπλιστών,
των αυτοκινητοβιοµηχανιών, όλων των επιχειρήσεων και
των πολυεθνικών που τα συµφέροντά τους στηρίζουν.
Την ίδια στιγµή εντείνονται οι ανταγωνισµοί όλων των ειδών, ανάµεσα στις πιο πλούσιες χώρες, ανάµεσα στις
«αναπτυγµένες» και τις «αναπτυσσόµενες» χώρες του
πλανήτη, ανάµεσα τις παλιές και τις νέες χώρες της ΕΕ
για το ποιος θα µειώσει …λιγότερο τους ρύπους.
Είναι µια ατζέντα που καθορίζεται περισσότερο από
αυτούς τους ανταγωνισµούς και τις «ανάγκες» της αγοράς. Οι αρχηγοί των κρατών «ψάχνουν» για «λύσεις» που
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνεχίζουν την καταστροφή του πλανήτη. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η
υπουργός Περιβάλλοντος Μπιρµπίλη η οποία σε συνάντηση παρουσίασης των θέσεων της Ελλάδας για την Κοπεγχάγη εστίασε «στις απαιτήσεις της συµφωνίας της Κοπεγχάγης, στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων…»

Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός
Στις 21-22 Νοέµβρη γίνεται στη Νοµική σχολή της Αθήνας το ∆ιήµερο συζητήσεων «Ενας
άλλος κόσµος είναι εφικτός». Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται, το πρόγραµµα,
οι συζητήσεις και οι δηλώσεις των οµιλητών από την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Υβάν Λεµέτρ

Ε

ίµα στε πολύ ευχαρι στη µένοι που συµ µετέχου µε
στ ο διήµ ερο σας και σα ς ευ χαρ ιστ ούµ ε για τη ν
πρόσκληση. Οι συζητήσεις που οργανώνονται σ’
α υτ ό βρ ίσκοντ αι στη ν κα ρδιά τ ων αντ ιπα ραθ έσε ων κ αι
των ανησυχιών τ ου επαναστατικού κινήµατος. Η παγκοσµιοποιηµένη κρίση του καπιταλισµού και το φιλελεύθερο
και ιµπεριαλιστικό ξεδίπλωµα που εκτυλίσσεται κάτω από
τ ην κυ βέρνη ση τ ων ΗΠΑ µετά τ ην εκλογή του Οµπάµ α
δηµιουργούν µια καινούργια κοινω νική , πολιτική, διεθνή
κατάσταση και ξαναµοιράζει τα πολιτικά χαρτιά. Καινούργιοι συσχετισµοί δυνάµεων κτίζονται, τα παλιά κόµµατα
α ποσταθερ οποιούντ αι, η ιδεολογία και η πολιτικ ή τους
αδειάζονται από το περιεχόµενο τους από την πραγµατική πολιτική που επιβάλλεται σε όλες τις κυβερνήσεις της
δεξιάς ή της αριστεράς από τις άρχουσες τάξεις. Το εργατικό κίνηµα έχει την ευκαιρία να ξαναπεράσει στην επίθεση, κι αυτό είναι απαραίτητο και καθοριστικό για τη συνέχεια, ακόµα και για το µέλλον της ανθρωπότητας. Η πολιτική περίοδος που γνωρίζει η χώρα σας είναι απ’ αυτή
την άποψη χαρακτηριστική και πλούσια σε διδάγµατα ενώ
ταυτόχρονα αναδεικνύει τις δυσκολίες που συναντάει συχνά το επαναστατικό κίνηµα για να ξεπεράσει τις παλιές
δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς κ α ι ν α α ρ θ ρ ώ σ ε ι ε ν ω τι κ έ ς α π α ν τ ή σ ε ι ς π ο υ
απαντάνε στις ανάγκες του κινήµατος και των αγώνων.
Το διακύβευµα των συζητήσεων µας είναι να αρθρώσουµε µια διαδικασία, ένα πρόγραµµα που επιτρέπει να
ενωθούµε για να θέσουµε τις βάσεις για καινούργια αντικαπιταλιστικά και επαναστατικά κόµµατα. Είναι µια πρόκληση που θα µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας µόνο
µαζί αντιπαραθέτοντας τις εµπειρίες µας.

Υβαν Λεµέτρ,
NPA

Σ

τις εκλογές του Σεπτέµβρη το Σοσιαλδηµοκρατικό
Κόµµα της Γερµανίας (SPD) 'πέτυχε', ύστερα από
11 συνεχή χρ όνια στ ην κυβέρνηση, το χειρότερο
του αποτέλεσµα εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια. Η Die
Linke δηµιουργήθηκε από τις κινητοποιήσεις ενάντια στη
διάλυση του κοινωνικού κράτους και τον πόλεµο, την πολιτική που προώθησαν όλες οι συµµαχικές κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών. Η προεκλογική της εκστρατεία είχε στο
κέντρο της την αντίθεση στην πολιτική αντιµετώπισης της
κ ρ ί σ η ς τ ο υ ' Μ ε γ ά λ ο υ Σ υ να σ π ι σ µ ο ύ ' Χ ρ ι σ τ α ν ο δ η µ ο κ ρ α τ ίας -Σοσια λδη µοκρ ατί ας. Σε αντιπα ράθε ση µε αυτ ή τ ην
πολιτική προτείνουµε µέτρα για την στήριξη της κοινωνίας
και την απόσυρση του γερµανικού στρατού από το Αφγανιστάν. Η Die Linke κερδίζει συνεχώς καινούρια µέλη.
Θα µιλήσω για τις προκλήσεις τις οποίες έχει να αντιµετωπίσει η Die Linke µέσα στην περίοδο της κρίσης του καπιταλισµού: Θα δυναµώσει τις αντιστάσεις, πέρα και έξω
από το κοινοβουλευτικό επίπεδο, ενάντια στις απολύσεις,
την αποικοδόµιση του κοινωνικού κράτους, την διάλυση
της παιδείας και τον πόλεµο; Ποιά προοπτική υποστηρίζει
η Die Linke; Πρέπει ή δεν πρέπει να συµµετέχει σε τοπικές
κυβερνήσεις -όπως κάνει ήδη στα κρατίδια του Βερολίνου
και του Βραδεµβούργου;

Ούτα Σπέρι,

Die Linke

∆ιήµερο συζητήσεων Νοµική 21-22 Νοέµβρη

Σάββατο 21 Νοέµβρη, 6.30µµ
Η κρίση του καπιταλισµού,
η σοσιαλδηµοκρατία
και η αντικαπιταλιστική αριστερά

Οµιλητές: Ούτα Σπέρι, Die Linke (Γερµανία), Υβάν Λεµέτρ, NPA
(Γαλλία), Μπλόκο της Αριστεράς (Πορτογαλία) Αντώνης ∆ραγανίγος, ΝΑΡ- Συντονιστικό ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μαρία Στύλλου, ΣΕΚ

Τ

ις προάλλες µιλώντας στο κοινοβούλιο η Γερµανίδα καγκελάριος
Άγκελα Μέρκελ τόνισε ότ ι «η Γερµανία βρίσκεται µπροστά στην
µεγαλύτερη δοκιµασία από την εποχή της ενοποίησης» και πρόσθεσε ότι τα µέτρα(οι µεγάλες φοροαπαλλαγές) δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν, λέγοντας πως ούτως ή άλλως η ανεργία θα παραµείνει σε υψηλά
επίπεδα.
Υπάρχει άραγε καλύτερη οµολογία αποτυχίας για την αντιµετώπιση της
οικονοµικής κρίσης; Μιας κρίσης που µετρά ήδη εκατοµµύρια ανέργους
στον αναπτυγµένο κόσµο, συµπιέζει ακόµη περισσότερο τα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώµατα και αναγκάζει τις κυβερνήσεις να ξεζουµίζουν σαν
στυµµένη λεµονόκουπα τους εργαζόµενους προκειµένου να καλύψουν την
µαύρη τρύπα των ελλειµµάτων..
Την ίδια στιγµή µε αφορµή την επέτειο από την πτώση του τείχους του
Βερολίνου, σε δηµοσκόπηση του BBC, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε
22 χώρες, µεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και τα κράτη της ΕΕ, δηλώνει δυσαρεστηµένη από τον καπιταλισµό.
Οι ειδήσεις αυτές δείχνουν ανάγλυφα το µέγεθος της κρίσης που βιώνει σήµερα το καπιταλιστικό σύστηµα και την έντονη αµφισβήτηση που
γεννά σε εκατοµµύρια εργαζόµενους που αναζητούν πέρα από την παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία ή την παλιά δογµατική αριστερά, απαντήσεις
για ένα καλύτερο σήµερα!
Νοµίζω λοιπόν ότι το διήµερο που οργανώνει το ΣΕΚ είναι µία καλή ευκαιρία να ακούσουµε την εµπειρία των συντρόφων από την Γερµανία, την
Γαλλία και την Πορτογαλία για την προσπάθεια οικοδόµησης µιας νέας ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και να συζητήσουµε για την φύση της υποτίθεται επικείµενης οικονοµικής ανάκαµψης, που κάθε άλλο παρά ανάκαµψη
είναι για τα εκατοµµύρια των ανέργων και των απόκληρων που δηµιουργεί
η κρίση του καπιταλισµού.

Μωυσής Λίτσης,

∆ηµοσιογράφος, ιδρυτικό µέλος των «Financial Crimes»

Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα; Η κρίση του καπιταλισµού,
έχει βάλει ξανά στην ηµερήσια διάταξη το δίληµµα που διατυπώθηκε το 19ο αιώνα από τον Ενγκελς, τον 20ο αιώνα από
τη Ρόζα Λούξεµπουργκ και τόσους άλλους επαναστάτες.
Εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρο, ώστε αποτέλεσε µέρος της προεκλογικής εκστρατείας του Γ. Παπανδρέου σαν
απάντηση στην οικονοµική κρίση και τη διαχείρισή της στην
Ελλάδα από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Όµως τα προεκλογικά πυροτεχνήµατα του ΠΑΣΟΚ δεν άντεξαν ούτε 30 ηµέρες, µόλις
έγινε κυβέρνηση και άρχισε τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ποιες είναι οι νέες συνθήκες που γεννάει η κρίση του
καπιταλισµού; Μπορεί η σοσιαλδηµοκρατία να είναι η απάντηση στην κρίση και τη χρεοκοπία του νεοφιλελευθερι-

σµού; Ποιες είναι οι δυνατότητες για την αντικαπιταλιστική
αριστερά και ποια πρέπει να είναι η συνέχεια µετά τις
εκλογικές της επιτυχίες στην Γαλλία, τη Γερµανία, την
Πορτογαλία; Πώς µπορεί να συσπειρώσει στις γραµµές
της τους εργαζόµενους που σπάνε µε τις προδοσίες της
σοσιαλδηµοκρατίας;
Σε αυτά τα ερωτήµατα θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις η Ούτα Σπέρι από το Die Linke στη Γερµανία, ο Υβάν
Λεµέτρ από το ΝΡΑ στη Γαλλία, το Μπλόκο της Αριστεράς
στην Πορτογαλία, ο Αντώνης ∆ραγανίγος από το ΝΑΡ και
το Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Μαρία Στύλλου από
το ΣΕΚ στη συζήτηση «Η κρίση του καπιταλισµού, η Σοσιαλδηµοκρατία και η Αντικαπιταλιστική Αριστερά» που θα ανοίξει το διήµερο, το Σάββατο βράδυ.

Κ

Kυριακή 22 Νοέµβρη
10.00πµ - 11.30πµ
Η κρίση του καπιταλισµού
και η επικαιρότητα του Μαρξ
Οµιλητές: Σωτήρης Κοντογιάννης, Μωυσής Λίτσης

12.00 - 1.30µµ
Ιµπεριαλισµός και πόλεµος
στην εποχή του Οµπάµα
Οµιλητές: Κώστας Πίττας, Γιάννης Σηφακάκης

2.30µµ - 4.00µµ
Εργατική τάξη, η δύναµη για
την αλλαγή της κοινωνίας
Οµιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης,
Βασίλης Συλαϊδής

4.30µµ - 6.00µµ
∆έκα χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητές: Νίκος Λούντος,
Πέτρος Κωνσταντίνου

1989-Οι εξεγέρσεις
που προδόθηκαν
Οµιλητές: Ούτα Σπέρι,
Λέανδρος Μπόλαρης

Τα αδιέξοδα
της σοσιαλδηµοκρατίας
Οµιλητές: Υβάν Λεµέτρ, Μαρία Στύλλου

Τρότσκι - η στρατηγική
της επανάστασης
Οµιλητές: Τάσος Σ. Αναστασιάδης,
Πάνος Γκαργκάνας

Ο Λένιν και η ανατροπή
του καπιταλισµού
Οµιλητής: Θανάσης Καµπαγιάννης

6.30 - 8.00µµ

Η Αριστερά και η πάλη για το Σοσιαλισµό στον 21ο αιώνα
Οµιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Μάκης Καβουριάρης, ∆ηµήτρης Λιβιεράτος

α τέ ρρ ευσε κ αι τ ο ι δεολόγ η µα γ ια
το «τέλος της ιστορίας», η ιστορία
βρίσκεται αντίθετα σε µια φάση επιταχυνόµενης πορείας όπου οι εργατική τάξη έχει να διαδραµατίσει τον αποφασιστικό
ρ όλο. Οι αγώνες που ξεσπάνε ολοένα και
πιο δυνατοί κι ασυµβίβαστοι στους χώρους
εργασίας στις σηµ ερινές συνθή κες κρίσης
δυναµώνουν παράλληλα το κίνηµα αλληλεγγύη ς τ ων εργαζόµενων και αποµ ακρύνουν
από συντεχνιακές, γραφειοκρατικές και ρεφ ορ µ ιστ ικέ ς λογι κές . ∆ί νου ν τ η δι άστ αση
της αµφισβήτησης του ίδιου του συστήµατ ος και συγκλίνουν στο ποτάµι της πολιτικής πάλης για την εξουσία που εκφράζεται
ιστορικά µέσα από τον επαναστατικό σοσιαλισµό.

∆ηµήτρης Λιβιεράτος

O

ι σοσιαλιστικές ιδέες συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Να δίνουν διέξοδο και λύσεις
όταν ο καπιταλισµός ακόµη και από τις δικές του αντιφάσεις βρίσκεται σε διαρκή κρίση.
Πολέµησαν πολύ τις σοσιαλιστικές ιδέες µε
όλες τις µεθόδους. Ιδεολογικά, αστυνοµικά, συκοφαντικά. Όµως είναι πάντα ζωντανές, µε νέους
ανθρώπους να πλησιάζουν κοντά στους παλαιούς
συντρόφους για να µάθουν. Να έχουν εξηγήσεις,
να υποδεικνύουν λύσεις.
Ο σοσιαλισµός είναι επίκαιρος όσο ποτέ, επειδή δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για την Ευρώπη.
Κάθε απόπειρα εξυγίανσης που κάνει το καπιταλιστικό καθεστώς αποτυγχάνει δηµιουργώντας νέα
ερείπια.
Παρ’ όλα τα εµπόδια παντός είδους, οι σοσιαλιστές σήµερα υπάρχουν και πληθαίνουν. Το δέντρο του Μαρξισµού ανθίζει πάντα και βγάζει καρπούς. Κι αν πέρασαν χρόνοι δύσκολοι, οι σοσιαλιστικές ιδέες είναι πάντα εδώ, πάντα νέες, πάντα
παρούσες να δίνουν µια αισιόδοξη διέξοδο στην
οποιαδήποτε κρίση.

∆ηµήτρης Λιβιεράτος,
ιστορικός

Η

καπιταλιστική κρίση θέτ ει νέα δεδοµένα
σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Η κρίση
τ ου µ οντέλου συσσώρευσης όπως αυτ ό
οικοδοµήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια (και νοηµατοδοτήθηκε σαν ‘νεοφιλελευθερισµός’) είναι ανεπίστρεπτη καθώς δεν αφορά την κρίση µιας ‘εκδοχής’ του καπιταλισµού, αλλά των θεµελιακών εκµεταλλευτικών κοινωνικών του σχέσεων.

Ήδη στην Ελλάδα αλλά και σ’ άλλες χώρες ζούµε ένα µεγάλο κύµα εργατικών κινητοποιήσεων που αµφισβητούν άµεσα τις κυρίαρχες πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, ελαστικής εργασίας, απολύσεων, κλεισιµάτων που
αποτέλεσαν το ψωµοτύρι στην πιο σύγχρονη επέλαση του κεφαλαίου και όπου τώρα
έρχεται σαν επιστέγασµα η καλπάζουσα
ανεργία και φτώχεια. Όλα αυτά συνεχίζουν
να προτείνονται σα γιατροσόφια που υποτίθεται θα µας βγάλουν απ’ την κρίση, µόνο
που πια δεν πείθουν ούτε τους ίδιους τους
απολογητές τους.
Οι εµπειρίες προηγούµενων και σηµερινών αγώνων, οι θεωρητικές επεξεργασίες
των µαρξιστών διανοητών κι επαναστατών
παλιότερες και πιο πρόσφατες µε εστίαση
στα ιδιαίτερα κρίσιµα σηµερινά παγκοσµιοποιηµένα προβλήµατα, µαζί κι οι εντεινόµενες προσπάθειες για πολιτική ανασυγκρότηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και
στην Ελλάδα όπως και σ’ άλλες χώρες στην
Ευρώπη γίνονται ολοένα και περισσότερο η
κύρια δύναµη που εµπνέει και καθοδηγεί
τους αγώνες των εργαζόµενων για έναν άλλο κόσµο, για να ξεφύγουµε από την κατρακύλα στη γενικευµένη καταστροφή και βαρβαρότητα που ήδη βιώνουµε. Για ένα σοσιαλιστικό αύριο που είναι η µόνη λύση για του
εργαζόµενους κι όλη την ανθρωπότητα.

Κατά την γνώµη µας, δεν µπορεί στην σηµερινή
καπιταλιστική κρίση να υπάρξει µια ‘νεοκεϋνσιανή
απάντηση’ ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου, λόγω του επιπέδου των σηµερινών αντιθέσεων και
του ιστορικού συσχετισµού δυνάµεων, όπως αυτός διαµορφώθηκε από τις καταρρεύσεις της αριστεράς σε Ανατολή και ∆ύση από το 90 και µετά
ιδιαίτερα. Αυτή είναι και η βάση της κρίσης της
σοσιαλδηµοκρατίας. Η οποία αφού ακολούθησε
ακραιφνή νεοφιλελεύθερη πολιτική έχει η ίδια ενσωµατωθεί βαθύτατα στους µηχανισµούς του
κράτους και του κεφαλαίου, ώστε ούτε πολιτικά,
ούτε κοινωνικά να µην µπορεί ή να θέλει να προτείνει µια άλλη µορφή διαχείρισης.
Καθοριστικό ρόλο στο βάθεµα και την εξάπλωση της κρίσης παίζουν οι µηχανισµοί της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης και της ΕΕ, σε αντίθεση
µε την φιλολογία ότι µας έσωσαν από την κρίση.
Τα δρακόντεια µέτρα εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας σε περίοδο κρίσης επιβεβαιώνουν
τα παραπάνω.
Υπό το πρίσµα αυτό η πάλη των εργαζόµενων
και η πολιτική λύση που εµείς προτείνουµε έχει
ξεκάθαρα αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά.
Έρχεται σε ρήξη µε την στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ και βλέπει στην αντικαπιταλιστική
επανάσταση. Έχει στον πυρήνα του µια νέα κοµµουνιστική προοπτική καθώς οι µεγάλες αντιθέσεις της εποχής η φτώχεια και οι πόλεµοι, ο κοινωνικός αποκλεισµός και ο ρατσισµός, η κλιµατική αλλαγή και η καταστροφή του πλανήτη έχουν
στην ρίζα τους την αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας
και µας υποχρεώνει να ξανασκεφτούµε το ζήτηµα
του κοµµουνισµού στο σήµερα.

Βασίλης Συλαϊδής,

Αντώνης ∆ραγανίγος,

µέλος ∆Σ Σωµατείου ΙΝΤΡΑΚΟΜ
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Κινηµατογράφος

Λευκή Κορδέλα
Του Μίκαελ Χάνεκε

Υ

ποδεχόµαστε την πρώτη µεγάλη ταινία της φετινής χρονιάς.
Η «Λευκή κορδέλα» του Αυστριακού σκηνοθέτη Μίκαελ Χάνεκε είναι µια εντυπωσιακή ελεγεία πάνω στον κοινωνικό αυταρχισµό, την υποκρισία και τις συνέπειές της.
Η ταινία εκτυλίσσεται το 1913 σε ένα µικρό χωριό της Βόρειας
Γερµανίας. Παράξενα περιστατικά αναστατώνουν την ασάλευτη
καθηµερινότητα της µικρής αγροτικής κοινότητας που αγωνίζεται
να επιβιώσει στην επικράτεια του βαρόνου- φεουδάρχη: Ο γιατρός
γκρεµίζεται από το άλογό του και καταλήγει στο νοσοκοµείο, µια
εργάτρια βρίσκει τραγικό θάνατο στη µηχανή πριονίσµατος, ο γιός
του βαρόνου – κακοποιείται, µια αποθήκη καίγεται. Η αστυνοµία
µοιραία επιστρατεύεται αλλά το κακό συνεχίζεται. Μοιάζουν γεγονότα παράλογα για µια µικρή κοινωνία όπου τα πάντα είναι ήρεµα,
τακτικά και καθορισµένα, οι αγροτικές δραστηριότητες στο υποστατικό του βαρόνου, η ευλαβική κυριακάτικη κοινωνία στην προτεσταντική εκκλησία όπου βασιλεύει ο αυστηρός πάστορας, τα
χρηστά ήθη της εποχής.
Πίσω από το ωραίο περιτύλιγµα, τη γραφικότητα και τη βουκολική γερµανική φύση που παρουσιάζονται εξαιρετικά µέσα από το
ασπρόµαυρο φιλµ και την άψογη φωτογραφία κρύβεται µια κοινωνία φόβου και αποξένωσης µε άξονα τη θρησκεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα, µια κοινωνία σαφώς διαιρεµένη στους «πάνω» και
τους «κάτω», όπου όµως όλοι βράζουν στο καζάνι της ευσέβειας
και της υποκρισίας.
Ο γιατρός παρενοχλεί σεξουαλικά την κόρη του, ο πάστορας ξυλοκοπά συστηµατικά τα «άτακτα» παιδιά του που περνώντας στην
εφηβεία πέφτουν σε λάθη αυθορµητισµού αδιανόητα για την κυρίαρχη ηθική. Η λευκή κορδέλα που τους φορά υποχρεωτικά στο
αριστερό µπράτσο είναι µόνον η απόδειξη της ενοχής τους και θα
αφαιρεθεί όταν ανανήψουν. Ο γιός της χαµένης εργάτριας καταστρέφει τον λαχανόκηπο του αφέντη, η βαρόνη φρικάρει και αναζητά καταφύγιο στην Ιταλική Ριβιέρα…

Αλήθεια
Ο δάσκαλος, παρατηρητικός αλλά συγκρατηµένος αφηγείται τα
γεγονότα. Όταν τολµά να αποκαλύψει τα ευρήµατά του, κανείς δεν
αντέχει την αλήθεια. Αρκούνται στην εύρεση αποδιοποµπαίου τράγου και το χωριό επιστρέφει στην οµαλότητα. Φαινοµενικά όµως.
Τα νέα για τη δολοφονία του διαδόχου της αυτοκρατορίας στο Σαράγεβο φτάνουν και όλοι ετοιµάζονται για τον µεγάλο πόλεµο.
Η ταινία καταφέρνει να δώσει όλη την εικόνα και τις αντιφάσεις
της γερµανικής κοινωνίας των αρχών του 20ου αιώνα, µια κοινωνία
που µεταβαίνει από τη φεουδαρχία στην καπιταλιστική ολοκλήρωση, µε παρόντα όλα τα παλιά στοιχεία και κυρίως µε την ιδεολογία
της κυρίαρχης τάξης. Η αυστηρότητα, η έλλειψη ελευθερίας, η σοβαροφάνεια κυβερνούν και διαλύουν τον αυθορµητισµό των νεότερων µελών της κοινωνίας, των παιδιών. Εντυπωσιακή είναι η τεχνική αρτιότητα και η λιτότητα στη φωτογραφία. Ο ξυλοδαρµός των
παιδιών του πάστορα λαβαίνει χώρα πίσω από την κλειστή σφραγισµένη λευκή πόρτα που βλέπει ο θεατής, ακούγονται µόνο οι ξυλιές και οι κραυγές τους. Τα πρόσωπά τους εκφράζουν την απορία, τον θυµό και το µίσος, την άρνηση για προσαρµογή στον καθωσπρεπισµό.
Η Λευκή Κορδέλα έγινε δεκτή µε διθυράµβους κριτικών, αλλά
και µε γενικεύσεις που δεν αρµόζουν στο περιεχόµενο αλλά ούτε
και στο πνεύµα του σκηνοθέτη που δηλώνει ότι ήθελε να αναφερθεί στις ρίζες της τροµοκρατίας και κάθε πιθανή της έκφραση.
«Επιτοµή του ναζισµού, φτιάχνοντας ένα φασίστα, το αυγό του
φιδιού», δεν είναι µόνο εύκολες απλουστεύσεις αλλά δείχνουν µια
µηχανιστική αντίληψη της ιστορίας. Η εξίσωση «Γερµανοί συν θρησκεία ίσον ναζισµός» αγνοεί όλη την πολυσύνθετη εικόνα που µας
χάρισε η ταινία, τις επώδυνες αντιφάσεις µιας κοινωνίας σε µετάβαση και τις ταξικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της. ∆εν είναι τυχαίο ότι το στόρι κλείνει µε τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο, την είσοδο
στη µεγαλύτερη δίνη της ιστορίας. Το εύκολο άλµα στην επικράτηση των ναζί και µάλιστα στα πρόσωπα των παιδιών – τιµωρών ξεχνάει ότι µε το τέλος του πολέµου, οι Γερµανοί εργάτες και αγρότες ανέτρεψαν τον Κάιζερ και διεκδίκησαν την επανάσταση και το
σοσιαλισµό, τίποτα δεν ήταν προδιαγεγραµµένο και βέβαια τίποτα
δεν καθορίστηκε από τα εθνικά γονίδια ούτε από ψυχολογικές καταστάσεις.
Αντί για εύκολη επαγωγή για την ανθρώπινη αθλιότητα, προτείνουµε να δείτε την Λευκή Κορδέλα σαν µια συµβολή στην κατανόηση της ανθρώπινης συνείδησης, της κοινωνικότητας, της ίδιας της
ιστορίας.

∆ήµητρα Κυρίλλου

Συνέντευξη µε την Αργυρώ Ζερβού

Mια αντάρτισσα µιλάει για
την ταινία του Βούλγαρη
-Πήγες και είδες την ταινία του Βούλγαρη για τον εµφύλιο, πως
σου φάνηκε;
Ωραία ταινία ήταν, έδειχνε ορισµένα γεγονότα, αλλά δεν ήταν
αντικειµενική. Τα πράγµατα δεν ήταν έτσι όπως τα περιγράφει ο
σκηνοθέτης. Για παράδειγµα δε µου άρεσε καθόλου που έδειχνε
την κοπέλα, την αντάρτισσα να βρίζει µε αυτόν τον τρόπο. Εµείς
στο βουνό ποτέ δε βρίζαµε, ούτε είχαµε µίσος για τους απλούς
φαντάρους, ξέραµε ότι ήταν λαϊκά παιδιά του κόσµου. Αυτοί µας
έβριζαν, οι στρατηγοί δηλαδή. Με τους απλούς φαντάρους µιλούσαµε πολύ ωραία, όταν µιλούσαµε. Αν θα τύχαινε να µας βρίσει κάποιος, θα ήταν κάποιος φασίστας.
Αυτό που δε µου άρεσε καθόλου όµως, ήταν στο τέλος της
ταινίας, όταν ο αµερικάνος στρατηγός ανακοινώνει ότι θα στείλει
τις καινούριες βόµβες και σε 5-6 βδοµάδες θα πρέπει να γίνουν
όλοι κάρβουνο. Στην ταινία παρουσιάζει τον έλληνα στρατηγό να
προσπαθεί να το αποφύγει. ∆ηλαδή τι έγινε, τον έπιασε συµπόνια;
Λυπήθηκε που θα κάψουνε τόσο κόσµο; Τόσα χρόνια που µας σκότωναν και µας καίγανε πάνω στο βουνό, αυτό δεν το σκεφτόταν;

-Εσύ όταν ανέβηκες στο βουνό ήσουν 15 χρονών, πώς πήρες την
απόφαση;
Ο κόσµος που ανέβηκε στο βουνό, όπως παραδείγµατι εµείς
από τα χωριά µας, δεν είχαµε άλλη διέξοδο. Οι γονείς πολέµησαν στον ΕΛΑΣ και µετά την απελευθέρωση και τα όσα έγιναν,
δεν είχαµε την επιλογή να µείνουµε στα χωριά µας, γιατί ερχόντουσαν κάθε τόσο και µας ενοχλούσαν. Ερχόντουσαν στα χωριά, τα κυκλώνανε, µας έκλειναν στα σχολεία, ζητούσαν ονόµατα

Η Αργυρώ
µίλησε στη
∆ήµητρα Περίσσιου

κοµµουνιστών, φυλάκιζαν όσους έβρισκαν, κάνανε αίσχη, χτυπούσαν τον κόσµο. Στην πραγµατικότητα ήταν ανάγκη για πολύ
από τον κόσµο που πολέµησε στην Αντίσταση, να φύγει στο βουνό. Φυσικά οι περισσότεροι κοµµουνιστές, βγήκαν σαν εθελοντές
το βουνό. ∆εν τους στρατολόγησε κανένας µε τη βία. Στο χωριό
µου µαζεύτηκαν µια φορά περίπου 100 νεολαίοι και φύγανε για
το βουνό. Τότε έφυγε και ο µπαµπάς µου.

-Μετά το τέλος του εµφυλίου, πως ήταν η κατάσταση για τους
αντάρτες;
Στην πραγµατικότητα, δε θέλανε ούτε να µας αναγνωρίσουν.
Για παράδειγµα εµείς όταν φύγαµε στη Σοβιετική Ένωση και
στέλνανε γράµµατα οι αντάρτες εδώ πέρα, οι ίδιοι οι γονείς τους
φοβόντουσαν να πάρουν τα γράµµατα. Η πεθερά µου, όσες φορές της έστελνε γράµµατα ο σύζυγός µου, πάντα την πήγαιναν
στην αστυνοµία, και δεν της έδιναν και τα γράµµατα να τα διαβάσει. Μέχρι το ‘57-’58 περίπου δεν είχαµε καµία επικοινωνία µε
τους δικούς µας που ήταν εδώ.

-Πώς βρέθηκες στη Σοβιετική Ένωση;
Σαν στρατός, όταν ηττηθήκαµε, πήγαµε όλοι µαζί στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί µας φιλοξένησαν και µας δεχτήκανε. Εµείς φυσικά πήγαµε µε άλλο σκοπό. Ότι θα γυρίσουµε στην Ελλάδα πολύ
γρήγορα. Ήµασταν µε το όπλο παρά πόδα, όπως λέγαµε. Αλλά η
ζωή έδειξε το αντίθετο. Μείναµε 30 χρόνια εκεί. Κάναµε οικογένειες, σπουδάσαµε, σπούδασαν και τα παιδιά µας, και µόνο µετά
την µεταπολίτευση, όταν επέτρεψαν να γυρίσει ο κόσµος, τότε
γυρίσαµε κι εµείς στην Ελλάδα.

Στο περιθώριο της “Ψυχή Βαθιά”
Εδώ δεν θα διαβάσετε µια κινηµατογραφική κριτική αλλά µια καθαρά προσωπική
άποψη ενός θεατή. Το ζήτηµα του εµφυλίο υ ε ί ν α ι π ρ α γ µ α τ ι κ ά µ ε γ ά λ ο. ∆ υ σ τ υ χώ ς
όµ ω ς , η σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η τ α ι ν ί α ε ί ν α ι κ α τ α σκευασµένη για να τα έχει µε όλους καλά.
Τι εννοώ, ο δηµιουργός χρησιµοποιεί και
α ν α δε ι κ ν ύ ε ι τ α σ υ ν α ι σ θ η µ α τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α
τ ου δ ρ ά µ α τ ος ώ σ τ ε ν α σ υ µ π λ η ρ ώ ν ο υ ν
και να αποδοµούν τα ιστορικά και πολιτικά στοιχειά. Και αυτό για να προβάλει την
ανισ τόρη τη και επιφαν ειακή άποψη το υ
«αλληλοσπαραγµού».
Ο σκηνοθέτης αναδεικνύει τον «συναισθηµατικό παράγοντα» για να επηρεάσει
τα υπόλοιπα στοιχεία τις ταινίας. ∆εν είναι
τυχαίο που οι κεντρικοί του ήρωες είναι
αδέλφια, τα ίδια συµβολίζουν τον εµφύλιο
κάτι που όµως δεν είναι ο κανόνας σε µια
τέτοια διαδικασία. Η ταινία είναι ιστορική,
αλλά γιατί δεν µας λέει για το πώς βρεθήκαµε στο να γίνονται αυτές οι µάχες
στα βουνά. Σκεφτείτε απλά ότι οι κουρελιασµένοι αντάρτες που βλέπουµε στην
ταινία πριν λίγο καιρό σαν εθελοντές του
ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ κυριαρχούσαν σε όλη
την χώρα αφού είχαν κατατροπώσει τον
χιτλερικό στρατό. Εργάτες, αγρότες, διανοούµενοι και ιδιαίτερα οι φτωχοί νεολαίοι της καθηµερινότητας ύψωσαν το ανάστηµα τους στην βαρβαρότητα του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου, ίδια ξαφνιάσµατα της φύσης. ∆υστυχώς όµως ο δηµιουργός παρουσιάζει το γεγονός αυτό
λες και έγινε ξαφνικά χωρίς αιτία και τους
αντάρτες σαν κάποια παιδάκια που δεν
«ξέρουν». Αλήθεια, τι χλιαρή προσέγγιση
και δεν είναι τυχαίο ότι η πιο προβληµατικές ερµηνείες ήταν αυτές των ηθοποιών
που έπαιζαν τους αντάρτες.
«Ελληνες να σκοτώνουν Ελληνες;» Λέει
ο Θανάσης Βέγγος στην αρχή της ταινίας
που πάει να παραλάβει τον νεκρό εγγονό
του. Πολύ δυνατή σκηνή αλλά δεν δικαιο-

λογεί πως φτάσαµε
στον θάνατο του εγγονού που ήταν κληρωτός στον εθνικό στρατό. Ούτε µια αναφορά
στην Αντίσταση, ούτε
η επέµβαση των
Άγγλων, ούτε ο ∆εκέµβρης του ‘44 ούτε
τίποτα. Φαίνονται
όλα σαν να ήρθαν
ξαφνικά σαν τα αµερικανικά αεροπλάνα
µε τις ναπάλµ. Γιατί
όλοι αυτοί που θέλουν να µας µιλήσουν για τον
«αδελφοκτόνο» πόλεµο ξεχνούν ότι ο
ΕΛΑΣ παρέδωσε τα όπλα του και οι ταγµατασφαλίτες µε τους χίτες έσφαζαν τους
αντάρτες, άοπλους πια.

Εφέ
Όσο και να προσπάθησε ο δηµιουργός
να κάνει το έργο «νεωτερικό» µε διάφορα
εφέ δεν το κατάφερε. Οι πολεµικές σκηνές αλά Σπήλµπεργκ για παράδειγµα είναι αδιάφορες σε σχέση µε το σενάριο. Τι
ακριβώς ήθελε να στηρίξει ο σεναριογράφ ο ς β άζ ο ντ ας ε φ ε τζ ί δ ι κε ς π ο λ ε µ ι κέ ς
σκηνές για τόση ώρα; Μήπως το «µικρό»
και «ιστορικά ελλιπές» σενάριο; Ακόµα και
τ ο κ ατ ά π ι ο π ο λ ύ ε φ ε τ ζ ί δ ι κ ο π αρ α µ ύ θ ι
του Γκιγιέρ µο ντελ Τ όρο «ο λαβύρ ινθος
του Πάνα» µας οδηγεί στην αλήθεια της
εποχής που πραγµατεύεται (το τέλος του
ισπανικού εµφυλίου). Τα θετικά στοιχεία
τη ς τ αι νί ας εί να ι η κ ατ απλη κτ ικ ή φω τ ογραφία, η µουσική του Γιάννη Αγγελάκα,
αλλά και η ερµηνεία κάποιων ηθοποιών.
Η αντίσταση και ο εµφύλιος ήταν µια
µεγάλη επανάσταση που δυστυχώς έχασε
και καρατοµήθηκε από την ελληνική άρχουσα τάξη, την δεξιά και τους Αµερικανούς. Στα επιχειρήµατα όσων πιστεύουν

τη θεωρία του «αλληλοσπαραγµού» υπάρχει και
το «ευτυχώς δεν κέρδισαν
οι αντάρτες γιατί θα είχαµε
γίνει Αλβανία του Χότζα».
Βλακείες, συγνώµη για την
έκφραση, αλλά το κράτος
και το παρακράτος της δεξιάς µαζί µε τον Βασιλιά και
τους Αµερικανούς ένα τέτοιο
σύστηµα είχαν φτιάξει!
Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν στην ανατολική Ευρώπη για να σωθούν,
άλλοι τόσοι βασανιστήκαν και
εξορίστηκαν στα ξερονήσια.
Στην Μακρόνησο προσπάθησαν να διαλύσουν τον ανθό και την πρωτοπορία τις νεολαίας της εποχής. Ολόκληρα χωριά της ελληνικής υπαίθρου ερηµώθηκαν µε αίτιο την
πείνα και τις διώξεις, µε τους κατοίκους
τους να πηγαίνουν στα ορυχεία του Βελγίου και στα εργοστάσια την Γερµανίας. Χιλιάδες αριστεροί να µην µπορούν να βρουν
δουλειά και ακόµα να υπάρχουν άνθρωποι
που ζούσαν στην παρανοµία για πολλά
χρόνια. Η χωροφυλακή και η ασφάλεια να
κατασκοπεύει έξω από τα σπίτια των ανθρώπων και να δέρνει µέσα στα τµήµατα. Η
Φρειδερίκη να έχει αρχίσει το παιδοµάζωµα… Αλβανία του Χότζα δηλαδή.
Τι θα γινόταν όµως αν επικρατούσαν οι
αντάρτες; Αυτό είναι µια άλλη συζήτηση
που πρέπει να συνεχιστεί. Ιδιαίτερα µετά
τον ∆εκέµβρη του 2008 που κάποια παιδιά (σαν αυτά του έργου) ξαναανακάλυψαν τα οδοφράγµατα και το να πετάνε
πέτρες στους «συνοµήλικους µπάτσους».
Θα πρότεινα πρώτα όµως κάποιος να διαβάσει τον λόγο του Άρη Βελουχιώτη στην
Λαµία στης 29 Οκτωβρίου 1944, θα µάθει
πολλά για τις προθέσεις της µέγιστης και
ηρωικής γενιάς της Αντίστασης.

Βασίλης Κυριάκης
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ΣΥΝΕΝTEYΞΗ ΜΕ ΤΟ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

Ο Κώστας Παπαδάκης µίλησε στη Λένα Βερδέ

Το κίνημα συμπαράστασης
στην Κούνεβα πρέπει να συνεχίσει
Πώς βλέπεις τις δύο νέες εξελίξεις στην υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, την επικήρυξη των δραστών και τη συνέχιση της έρευνας;
Οσον αφορά την επικήρυξη θεωρώ ότι πρόκειται για ένα αποκορύφωµα λαϊκισµού και προσπάθειας αντιπερισπασµού του Χρυσοχοϊδη που, κατά τη γνώµη µου, είναι ο πρώτος υπουργός του
ΠΑΣΟΚ που κατάφερε να αποτύχει σε ένα µήνα.
Αυτό το δείχνει η Νίκαια, το δείχνουν τα Εξάρχεια, η Αγία Παρασκευή. Φαίνεται πως όταν ήταν
µικρός διάβαζε πολύ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ και έχει επηρεαστεί. Οµως οι συµπεριφορές του ΛΟΥΚΥ
ΛΟΥΚ προκαλούν όσους αρέσκονται να παίζουν
τα παιχνίδια τύπου "ινδιάνοι και καϋµπόυδες" και
τα αποτελέσµατα τα είδαµε στην Αγία Παρασκευή πριν λίγες εβδοµάδες. Πρέπει να είµαστε
αντίθετοι στη λογική των επικηρύξεων γιατί οπισθοδροµούν το νοµικό πολιτισµό, απευθύνονται
στη φιλοχρηµατία και όχι στη συνείδηση δικαίου
του κόσµου και επαναφέρουν σε µια εποχή βαρβαρότητας και αυτοδικίας που έχει ξεχαστεί.
Είναι µια προσπάθεια µέσα από την οποία η κυβέρνηση εκµεταλλεύεται µια θετική εικόνα που
έχει η Κωνσταντίνα Κούνεβα και το κίνηµα συµπαράστασής της. Γιατί εδώ αναδεικνύεται και
µια άλλου είδους υποκρισία της κυβέρνησης.
Οταν στις 20 Οκτωβρίου οι δικηγόροι της Κ. Κούνεβα µαζί µε αντιπροσωπεία της ΠΕΚΟΠ και του
κινήµατος συµπαράστασης επισκεφτήκαµε τον
υπουργό ∆ικαιοσύνης, τον Καστανίδη, για να του
ζητήσουµε να µην µπει η υπόθεση στο αρχείο,
προφασίστηκε ότι δε µπορεί να παρέµβει γιατί η
δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ο ίδιος ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας, δεν έχει
λόγο σε αυτή. Του απαντήσαµε βέβαια ότι δε συνιστά παρέµβαση στη δικαιοσύνη η απαίτηση να
γίνει έρευνα σε βάθος. Παρέµβαση θα συνιστούσε αν του ζητούσαµε να αθωώσει ή να καταδικάσει κάποιον. Επέµεινε στην απάντησή του.

Επικήρυξη
Α ρ α δ ι ε ρ ω τ ώ µ α ι γ ι α τ ο ε ξ ή ς : ο κ . Κ α σ τ α νί δ η ς
ω ς αρµ όδι ος υ που ργός ∆ι καιοσύνης α ρνήθη κε
να κάνει µία οποιαδήποτε δηµ όσια δή λωση για
τη ν Κούνεβα. Ο Χρυσοχοϊδης που δεν είναι καν
α ρµόδιος για τί επεµβα ίνει σε µ ια υπόθεση που
α σχολούντα ι δι καστές , σε µ ια έρευ να που έχει
αναλάβει η ανακριτής και η οποία διεξάγεται από
την "ανεξάρτητη" δικαιοσύνη; Ποιος του δίνει το
δικαίωµα να µιλά για προσωπικό του στοίχηµα; Η
επικήρυξη καταδεικνύει φυσικά το αδιέξοδο που
έχει φτάσει η έρευνα. Αλλά ευθύνονται αυτοί που
την έκαναν την έρευνα για το αδιέξοδο, η προηγούµενη κυβέρνηση και η παρούσα που δεν δείχνει καλά δείγµατα µε τις παρεµβάσεις αυτές και
τις επικηρύξεις.
Οσο αφορά τη συνέχιση της έρευνας, θεωρώ
ότι είναι µία εξέλιξη σηµαντική και οπωσδήποτε
θετική. ∆εν είµαστε ικανοποιηµένοι βέβαια από το
γεγονός ότι, ενώ έχουµε προβάλει πολύ περισσότερα αιτήµατα ανακριτικών ενεργειών µε το υπόµνηµα που έχουµε δώσει από τον Ιούνιο στον
ανακριτή, ο άνθρωπος αυτός τρεις µέρες µετά
τις Ευρωεκλογές -δεν µπορώ να µην συσχετίσω
µε τα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών τη συµπεριφορά του- περάτωσε την ανάκριση. Η συνέχεια ήταν να χρεωθεί η δικογραφία σε έναν εισαγγελέα, αυτός πράγµατι να την ξαναστείλει
στον ανακριτή παραγγέλλοντας του να κάνει ανα-

Να τιµωρηθούν οι ένοχοι, να κλείσουν οι δουλεµπορικές εταιρίες-το αίτηµα παραµένει.
κριτικές πράξεις και συγκεκριµένα τρία πράγµατα.
Πρώτον να ξαναεξετάσει τους 45 µάρτυρες
που είχαν εξεταστεί στην υπόθεση αυτή. ∆εύτερον να εξετάσει κατ’ αντιπαράσταση την Κωνσταντίνα και τον “Αλβανό” που θεωρήθηκε ύποπτος
και τρίτον να εξετάσει την ίδια την Κωνσταντίνα.
Ο ανακριτής επέµεινε στην άρνησή του και έστειλε πίσω τη δικογραφία στον εισαγγελέα αρνούµενος να εκτελέσει την παραγγελία και στα τρία
σκέλη. Τότε ο εισαγγελέας, όπως είχε υποχρέωση, διαβίβασε την υπόθεση των Συµβούλιο Πληµµελειοδικών που επέλυσε τη διαφωνία µεταξύ
ανακριτή και εισαγγελέα ως εξής: πρώτον, απέρριψε το αίτηµα του εισαγγελέα για την επανεξέταση των 45 µαρτύρων µε το αιτιολογικό ότι προβάλλεται αόριστα και δεν αιτιολογείται για ποιο
λόγο πρέπει να εξεταστεί και ποιος. Θεωρούµε
ότι είναι αβάσιµο αυτό, οι µάρτυρες έπρεπε να
επανεξεταστούν διότι πάρα πολλοί από αυτούς
είχαν πράγµατα να δώσουν. Ελπίζω ότι από την
κατάθεση της Κωνσταντίνας θα δηµιουργηθούν
τα ερεθίσµατα που θα οδηγήσουν στην επανεξέταση των µαρτύρων αυτών και στην αναζήτηση
της αλήθειας.
∆εύτερον, απέρριψε το αίτηµα του εισαγγελέα
για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του “Αλβανού”
µε την Κωνσταντίνα. Καλά έκανε, θεωρώ ότι αυτή
η υπόθεση είναι αδιέξοδη και ένας τρόπος για να
ξεφορτωθεί η αστυνοµία την υπόθεση από τα χέρια της. Εξάλλου η αστυνοµία έχει αποδείξει ότι
όταν θέλει να τυλίξει κάποιον σε µια κόλλα χαρτί
ξέρει πολύ καλά να το κάνει, αλλά οι συνήγοροι
της Κούνεβα και το κίνηµα συµπαράστασης δεν
επιζητά κατασκευή ενόχων και υπόπτων επιζητά
την ανεύρεση της αλήθειας και κυρίως κατά τη
γνώµη µου επιζητά την ανατροπή της πολιτικής
που γεννά θύµατα όπως η Κωνσταντίνα.
Το τρίτο αίτηµα είναι να εξεταστεί η ίδια. Ο
ανακριτής δεν πήγε στην Κωνσταντίνα από το µήνα Φεβρουάριο µέχρι τώρα για να της πάρει µία
κατάθεση. Και ήταν µια περίοδος που η Κωνσταντίνα µόλις είχε αρχίσει να µιλάει, έως τότε έγραφε σηµειώµατα µόνο, είχε προβλήµατα στην
ακοή, ζαλιζόταν, δεν µπορούσε πολύ ώρα να µιλάει κλπ. Η Κωνσταντίνα όµως εδώ και µήνες έχει
τη δυνατότητα και πολύωρες συζητήσεις να κάνει
και νηφαλιότητα έχει και οπωσδήποτε έχει ξαναβρεί τη µνήµη της και συνεπώς θα µπορούσε να
βοηθήσει ουσιαστικά. ∆εν το έκανε ο ανακριτής

αυτό και ήρθε το βούλευµα που διέταξε την συνέχιση της ανάκρισης προκειµένου να ληφθεί συµπληρωµατική κατάθεση για να διευκρινίσει σχετικά µε τα αίτια της εναντίον της επίθεσης και
τους πιθανούς ύποπτους δράστες.

Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έφερε την
απόφαση για τη συνέχιση της έρευνας;
Αν υπήρξε για την Κούνεβα ένα ευτυχές σηµείο είναι ότι η επίθεσή της έγινε µετά το ∆εκέµβρη. Ηταν καθοριστική η δυναµική του ∆εκέµβρη
στην απαρχή του κινήµατος συµπαράστασής της,
ανέδειξε κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις οι
οποίες υπέβοσκαν, έβγαλε στην επιφάνεια τη γενιά της ανασφάλιστης εργασίας, της µαύρης
δουλειάς, των stage, των 700 ευρώ και όλης αυτής της εργασιακής βαρβαρότητας που έχει επικρατήσει και µπόρεσε να ασκήσει µία πίεση ποικίλη και συνεχή. Και είναι άξιο λόγου ότι το έπραξε
χωρίς να έχει την υποστήριξη ούτε της ΓΣΕΕ ούτε της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, ούτε του
ΠΑΣΟΚ ούτε του ΚΚΕ. Για διαφορετικούς λόγους
ο καθένας από αυτούς, δε συµµετείχε στο κίνηµα
συµπαράστασης.
Κι όµως υπήρξε ένας µεγάλος αριθµός σωµατείων που όλο και µεγάλωνε και συγκρότησε την
επιτροπή. Εγιναν διαδηλώσεις ιδίως τις πρώτες
µέρες αυθόρµητες που ξεχείλιζαν ποτάµια στους
δρόµους, καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε όλη
την Ελλάδα, διεθνείς κινητοποίηση και διαδηλώσεις στο εξωτερικό, Στη δικογραφία υπάρχουν 22
χιλιάδες υπογραφές από τη ∆ιεθνή Αµνηστία.
Ο,τι αποτέλεσµα έχει επιτευχθεί οφείλεται στο κίνηµα. Κάτω από άλλες συνθήκες, η υπόθεση αυτή δε θα απασχολούσε ούτε το αστυνοµικό τµήµα της γειτονιάς της Κούνεβα.
Χρειάζεται το κίνηµα να συνεχίσει µε µεγαλύτερη ένταση τη µάχη για την ανατροπή της πολιτικής που διαµορφώνει θύµατα εκµετάλλευσης
όπως η Κωνσταντίνα. Αν δεν υπήρχε η πολιτική
του ΠΑΣΟΚ δε θα υπήρχαν Κούνεβες. Η πολιτική
του ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη µε το δουλεµπόριο και
την αθρόα εισδοχή των εταιριών εργολαβίας καθαρισµού στο δηµόσιο, είναι αυτή που άνοιξε την
πόρτα στην ανασφάλιστη µαύρη εργασία, στην
υποβάθµιση των εργασιακών δικαιωµάτων και
διαµόρφωσε προλετάριους σαν την Κούνεβα και
ταυτόχρονα µια αστική τάξη η οποία βγαλµένη
µέσα από την καρδιά του δηµοσίου πλουτίζει
αγοράζοντας και µεταπουλώντας ανθρώπινη ερ-

γασία.
Στα πλαίσια αυτά, η εκποµπή του Θεοδωράκη
παρά το γεγονός ότι προκάλεσε και πέτυχε µια
συγκινησιακή απήχηση στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, είχε ως κύριο χαρακτηριστικό µια
εξαϋλωση του προσώπου της, απόσπαση από τις
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες µέσα στις οποίες
διαµορφώθηκε η δράση της και προκλήθηκε η
επίθεση εναντίον της. Κι αυτό για να µπορέσει
επικοινωνιακά η κυβέρνηση µε τη χρήση αυτών
των ευτελών επικοινωνιακών µεθόδων που ανέφερα πριν να αποκτήσει κάποια δυνατότητα αξιοπιστίας και αντιπερισπασµό απέναντι στα µέτωπα
που ετοιµάζει.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αντί να προχωρά σε µεγαλοστοµίες και λαϊκίστικες διακηρύξεις οφείλει να
αναλάβει τις ευθύνες του και να καταργήσει τους
νόµους αυτούς. ∆εν πρόκειται να το κάνει, είναι
δουλειά του κινήµατος να πιέσει και να το πετύχει. Οσον αφορά την Κωνσταντίνα και την πορεία
των αστυνοµικών ερευνών, πιστεύω ότι η ανυποχώρητη πίεση απέναντι σε ανακριτές, δικαστές,
εισαγγελείς για τη συνέχιση των ερευνών και η
συνεχής εποπτεία του ανακριτικού έργου είναι
εκείνη η οποία θα δηµιουργήσει τις ελπίδες για
να φτάσει η έρευνα σε βάθος και να αποκαλυφτούν οι ένοχοι.

Παράλληλα µε την υπόθεση της Κωνσταντίνας, ήρθε ξανά στο προσκήνιο το ζήτηµα της
αποσυµφόρησης των φυλακών. Τι πιστεύεις
για τις εξαγγελίες Καστανίδη;
Οι στατιστικές του πληθυσµού των φυλακών
έχουν διαψεύσει όλες τις υποσχέσεις και τα εγχειρήµατα όλων των υπουργών ∆ικαιοσύνης τα
τελευταία χρόνια διότι είναι υποσχέσεις που δόθηκαν απέναντι σε κινητοποιήσεις των φυλακισµένων. Ετσι και τώρα, ο Καστανίδης τις δηλώσεις αυτές τις κάνει για να προλάβει ένα φούντωµα που έρχεται και έχει ξεκινήσει από τις φυλακές του ∆οµοκού και άλλες και κινδυνεύει να µετεξελιχθεί σε πανελλαδική εξέγερση των φυλακισµένων. Το κυριότερο είναι ότι δεν έχει σταµατήσει εκείνη η δικαστική πρακτική και γενικότερα
κυβερνητική πολιτική η οποία επιβραβεύει τους
δικαστές που είναι αυστηροί και προφυλακίζουν
ή επιβάλουν βαριές ποινές.
Οι φυλακές όπως είναι γνωστό έχουν σήµερα
πληθυσµό γύρω στα 13 χιλιάδες άτοµα κρατούµενους, εκ των οποίων οι µισοί είναι αλλοδαποί
και οι περισσότεροι είναι µέσα για αδικήµατα τύπου παράνοµη είσοδος στη χώρα ή µικροαδικήµατα για τα οποία δεν έχουν να εξαγοράσουν τις
ποινές τους. Οι µισοί επίσης φυλακισµένοι είναι
άµεσα ή έµµεσα για χρήση ναρκωτικών. Αν δεν
υπάρξει πολιτική βούληση για την αναδιαµόρφωση του ποινικού πλαισίου έτσι που να αδειάσουν
οι φυλακές, όλα αυτά είναι ηµίµετρα. Ακόµα και
όταν υπήρχαν προφυλακίσεις για πληµµελήµατα,
το 1978 για παράδειγµα οι φυλακές είχαν 2.500
κρατούµενους. Σήµερα που η προφυλάκιση επιτρέπεται µόνο για κακουργήµατα έχουν 13.000
κρατούµενους.
Ολοι οι υπουργοί έχουν παίξει µε τους φυλακισµένους και ορισµένοι πολιτικοί φορείς πολύ
άσχηµα. Το αποτέλεσµα είναι ότι δεν έχει λυθεί
κανένα πρόβληµα. Ακούµε πάλι εξαγγελίες, για
άλλη µια φορά τις κάνει µόνος του χωρίς να λάβει υπόψη του δικηγορικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και έτσι κρατάµε µικρό καλάθι.
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MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ «Γωνία των Αγγέλων» 7.30µµ
Η αριστερά µετά τις εκλογές. Πρόγραµµα αντιπολίτευσης ή
πρόγραµµα αγώνων;
Οµιλήτρια: ∆ώρα Κιντή
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ «Γρηγόρης» (πατάρι) Συγγρού-Φιξ 7.30µµ
Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Οµιλητής: Παύλος Γιαννούλος
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Εργατικό Κέντρο 6.30µµ
20 χρόνια από το ‘89
Οµιλητής: Νίκος Αναστασίου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Γαρδένια 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Goody’s 7.30µµ
Ένα φάντασµα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ
Οµιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Στέκι 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Γιώργος Ράγγος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Βέσπα 8µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ «Στης µηλιάς το λάζο» 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Ηλίας Κολοβός
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Κέϊκ 7.30µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Μίχας 7.30µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Σουζάνα 7µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Λουξίν 7µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Θέµις 9µµ
20 χρόνια από το γκρέµισµα του Τείχους
Οµιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Ροζαλία 7µµ
20 χρόνια από το γκρέµισµα του Τείχους
Οµιλητής: Κώστας Πίττας
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Βραζιλιάνα 7µµ
Λιµάνια – stage –συµβασιούχοι – Οι πρώτες ανταρσίες ενάντια στο ΠΑΣΟΚ
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Obsession
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Σαλαντίν 7.30µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Quiz 8µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ «Παλιό ∆ηµαρχείο» 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Κίνο 6.30µµ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Οµιλητής: Θανάσης Καµπαγιάννης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 καφέ Τσέλλο 7µµ
20 χρόνια από το ‘89
Οµιλήτρια: ∆έσποινα Κανελλοπούλου
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Ζολί 7µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Στέλιος Παραβάντης
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ «Γωνία των Αγγέλων» 7.30µµ
Λένιν: Ο αριστερισµός, παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού
Οµιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαµηνά

Στις σχολές
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Κέντρο Νέων 8.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλήτρια: ∆ήµητρα Τζάκου
ΝΟΠΕ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 αίθουσα 3, 3µµ
Η κρίση, η αντικαπιταλιστική αριστερά και η σοσιαλδηµοκρατία
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 2µµ
Η κρίση, η αντικαπιταλιστική αριστερά και η σοσιαλδηµοκρατία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

www.marxistiko.gr
τηλ. 2105247584,
marxistiko@yahoo.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 Ε∆ΟΘ 6µµ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης

Φειδίου 14-16

(πίσω από Τιτάνια-Ρέξ)

ΣΟ
ΣΙΑ
ΛΙ
ΣΤΙ
ΚΟ
ΕΡ
ΓΑ
ΤΙ
ΚΟ
ΚΟΜ
ΜΑ
Παλεύουµε για
ΣOΣIAΛIΣMO
µέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης.
O ι ε ρ γ ά τ ε ς δ η µ ι ο υ ρ γ ο ύ ν ό λο τ ο ν π λ ο ύ τ ο µ έ σ α
στον καπιταλισµό . Mια ν έα κοινωνία απαλλαγµένη
από τη ν εκµετάλλευση, ο σ οσιαλισ µός, µ πο ρεί 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. ∆εν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόµος προς µια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνοµία, η δικαιοσύνη, όλο
το ασ τικό κρ άτος λειτου ργεί για να προσ τατεύε ι τα
συµφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγµένο στην άµεση
δηµ οκρατία, σ τα συµ βούλια αντιπροσώπων απ' τους
χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

∆IEΘNIΣMO
και όχι "σοσιαλισµό σε µια χώρα"
ή "σοσιαλισµό µε εθνικά χρώµατα"
H εµπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόµα και
µ ι α ν ι κ η φ ό ρ α ε ρ γ α τ ι κ ή σ ο σ ι α λι σ τ ι κ ή ε π α ν ά σ τ α σ η

όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν µπορεί να επιβιώσει
σε αποµόν ωση. Tα καθ εστώτα της EΣΣ ∆ µετά την
επικράτηση του σταλινισµού, της Kίνας και των άλλων ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισµοί.
Γι’ αυτό παλεύουµε για τη διεθνιστική ενότητα των
εργατών σε όλον τον κόσµο χωρίς διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίµησης.
Y π ο σ τη ρ ί ζ ο υ µ ε ό λ α τ α ε θ ν ικ οα π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ικ ά
κι ν ή µ α τ α π ο υ α ν τ ι σ τ έ κ ο ν τ α ι σ τ η ν ι µ π ε ρ ια λ ι σ τ ι κή
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.
A ν τ ι π α λ ε ύ ο υ µ ε κ ά θ ε µ ο ρ φή σ ο β ι ν ι σ µ ο ύ , ρ α τ σ ι σµού ή σεξ ιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπ έναντι 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 δι-

κή της δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κοµµάτια της
τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα κ αι µ αχη τικά τµ ήµατα σε ένα
επανα στατικό σοσιαλισ τικό εργατικό κόµ µα. 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
∆ιεύθυνση ...................................................................
Πόλη ............................................................................
Tηλέφωνο ....................................................................
Σωµατείο - Σύλλογος ..................................................
...................................................
Γράψτε µας στη διεύθυνση:
T.Θ.8161, Oµόνοια, 100 10 Aθήνα

Εξορµήσεις µε
την εργατική
αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 19/11
ΚΟΥΚΑΚΙ µετρό ΦΙΞ 6.30µµ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6.30µµ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλ. Λαού – πεζοδρ. Εβρου
6.30µµ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 7µµ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 7µµ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30µµ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7.30µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ δηµαρχείο 7µµ
ΧΑΝΙΑ αγορά 6.30µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30µµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 7µµ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 7µµ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιµισκή 7µµ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαµπράκη 7µµ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 7µµ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 7µµ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 11πµ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10πµ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος 12πµ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Μαρινόπουλος (Φιλολάου) 12πµ
ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλιου 11.30πµ
ΑΙΓΑΛΕΩ µετρό 11.30πµ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒ Βασιλόπουλος 12πµ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδροµος Ερµού 12πµ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδροµος 12πµ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδροµος Σωτήρος 11.30πµ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 1µµ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12πµ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου & Γιαβάση
11.30πµ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 11πµ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 11.30πµ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πµ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 12πµ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πµ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12πµ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 11.30πµ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νοµαρχία 11πµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πµ

Στις σχολές
ΝΟΜΙΚΗ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ προαύλιο
ΦΛΣ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ αίθριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ∆ευτέρα-Παρασκευή 1012πµ διάδροµος
ΑΣΟΕΕ Τετάρτη 11πµ-1µµ Είσοδος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πέµπτη 1-3µµ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-1µµ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ Τρίτη-Παρασκευή 12πµ-4µµ
ΑΣΠΑΙΤΕ Πέµπτη 10-12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΕΣΧΗ Τετάρτη 1µµ

Bδοµαδιάτικη Eφηµερίδα
του Σοσιαλιστικού
Eργατικού Kόµµατος
Eκδότης: Τάσος Αναστασιάδης
∆ιευθυντής: Πάνος Γκαργκάνας
Σύνταξη: Σωτήρης Κοντογιάννης,
Κατερίνα Θωίδου, Λέανδρος Μπόλαρης,
Λένα Βερδέ, Γιώργος Πίττας,
Κυριάκος Μπάνος, Νεκτάριος ∆αργάκης,
Νίκος Λούντος
Eκτύπωση: ∆ιεθνές ∆ίκτυο Μέσων Ε.Π.Ε.
Hλεκτρονική σελιδοποίηση: Πάνος Γαραντζιώτης
Παντελής Γαβριηλίδης
e-mail: ergatiki@otenet.gr
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, Οµόνοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177
∆ιεύθυνση Aλληλογραφίας:
TΘ 8161 Oµόνοια 100 10 Aθήνα
Κωδικός ΕΛΤΑ 7856
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Ο ΚΡΙΣ ΧΑΡΜΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Επαναστατική εφημερίδα
Ο Κ ρ ι ς Χ ά ρ µ α ν , ο σ ύ ν τρ ο φ ο ς
π ο υ έ φ υ γ ε α π ό τ η ζ ω ή το π ε ρ α σ µ έ ν ο Σ ά β β α τ ο , υ π ή ρξ ε α ρχ ι σ υ ντάκτης της αδελφής εφηµερίδας
τ ης Ε ρ γ α τι κ ή ς Α λ λ ηλ ε γ γ ύ ης σ τη
Β ρ ε τ α ν ία , τ ο υ S o c i a l i s t W o r k e r ,
αρ χικά το 1976-1977 και στη συν έ χ ε ι α γ ι α π ε ρ ι σ σ ό τε ρ ο α π ό µ ι α
ε ι κ οσ α ε τ ί α , α π ό τ ο 1 98 2 ω ς το
2004. Από τη θέση αυτή µάς έδωσ ε π ο λ λ ά µ α θ ή µ ατ α γ ι α τ ο π ώ ς
οργανώνεται, πώς εκδίδεται και τι
ρόλο έχει να παίξει µια επαναστατική σοσιαλιστική εφηµερίδα.
Ο Χάρµ αν , ό πως έκαν ε σ ε
όλους τους τοµείς της δραστηριότ ητά ς το υ , δε ν ε ί χε µε ί νε ι µόνο
σ τ η ν εµ πε ιρ ία . Ε πι σ τ ρέ φο ν τ α ς
σ τ ις π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ο υ ε ρ γ α τ ι κο ύ
κινήµατος, υποστήριξε θεωρητικά
τ η ν α ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η ς ε φ η µ ερ ίδας, γράφοντ ας το 1984 στο περ ι ο δ ι κ ό I n t e r n a t io n al S oc ia l is m
J o ur n al έ ν α ε κτ ε ν έ ς άρ θ ρ ο , το
ο πο ί ο εκ δ ό θ η κ ε σ υ µ πλ η ρ ω µ έ ν ο
µ ε µορφή παµ φλέτας το 1991. Η
Πράβντα του Λένιν, γύρω από την
ο π ο ί α σ υγ κρ ο τή θη κε το κό µ µ α
των Μπολσεβίκων, ήταν πάντα το
πρότυπο της επαναστατικής εφηµ ερίδας. Οµω ς ο Χάρ µαν αναζήτησε τη δύναµη και τις αδυναµίες
και άλλων παραδειγµάτων φτάνον τ α ς σ τ ην ε φ η µε ρ ί δ α τ ο υ Μ α ρ ά
στη Γαλλική Επανάσταση και στις
εκδοτ ικ ές προσπάθειες τ ου κινήµατος των Χαρτιστών το 19ο αιώνα στη Βρετανία. Ακολουθούν κάποια αποσπάσµατα από το άρθρο
του Κρις Χάρµαν.

Νίκος Λούντος

Ο

ταν αναφερόµαστε στ ους µεγάλους επαναστάτες σοσιαλισ τ έ ς , π ά ν τ α τ ο υ ς σ κ ε φ τό µ α στε σε σύνδεση µε τις εφηµερίδες που
δηµοσίευαν: ο Μαρξ και η Νέα Εφηµερίδα του Ρήνου, ο Λένιν µε την Ισκρα
(Σπίθα) και τ ην Πράβντα (Α λήθεια), ο
Γκράµσι και το Ορντ ινε Νουόβο (Νέα
Τάξη), ο Τζέιµς Κόνολι και η Εργατική
∆ ηµ οκ ρ α τ ί α , ο Τ ρ ό τσ κ ι κ α ι η Ν ά σ α
Σλόβο (Ο κόσµος µας), η Ρόζα Λούξεµπουργκ και η Ρότε Φάνε (Κόκκινη Σηµαία).
Η σύνδεση µεταξύ επαναστατικής
ηγεσίας και εφηµερίδας είναι ιδιαίτερη
στους επαναστάτες που έχουν σκοπό
να οικοδοµήσουν µαζικούς αγώνες.
∆εν θα βρεθεί κάτι αντίστοιχο σε
όσους αντιλαµβάνονται την αλλαγή να
έρχεται από µια µικρή, αποφασισµένη
µειοψηφία που πραγµατοποιεί ηρωικές
πράξεις στο όνοµα της πλειοψηφίας.
Γι' αυτό κανείς δεν µιλάει για τη εφηµερίδα του Κρόµγουελ, του Ροβεσπιέρου, του Μπακούνιν, του Γκαριµπάλντι
ή του Τσε Γκεβάρα. Ωστόσο, όσοι
αστοί επαναστάτες βασίζονταν στη µαζική δράση για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, έπρεπε να έχουν εφηµερίδες. Στη Γαλλική Επανάσταση, ο Μαρά

δεν θα ήταν τίποτα χωρίς την εφηµερίδα του, “Λ'αµί ντι Πεπλ” (Ο φίλος του
λαού), ούτε ο Εµπέρ χωρίς την εφηµερίδα “Περ Ντισέσν” (Ο γερο-Ντισέσν).
Αυτό δεν είναι σύµπτωση. Η κεντρικότητα της εφηµερίδας προκύπτει από
τον ίδιο το στόχο: να κερδίσεις µαζική
υποστήριξη στην επανάσταση. Σε κάθε
γνήσια επανάσταση υπάρχουν µάζες
ανθρώπων που αποχωρίζονται τις γενικές ιδέες µε τις οποίες ανατράφηκαν
και υιοθετούν ένα νέο τρόπο να βλέπουν τον κόσµο και το ρόλο τους µέσα
σε αυτόν. Οι επαναστάτες πάντα ξεκινάνε ως µειοψηφίες που προσπαθούν
να προπαγανδίσουν µια νέα κοσµοθεωρία. Και αυτό σηµαίνει, όχι µόνο
εχθρότητα από πλευράς της άρχουσας τάξης, αλλά και αδιαφορία από
πολλά µέλη της καταπιεσµένης τάξης.
∆εν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις αυτή την περίοδο αντιδηµοφιλίας, αφού
σε κάθε κοινωνία, η κυρίαρχη τάξη κυριαρχεί ιδεολογικά. Οι ιδέες της είναι
οι κυρίαρχες ιδέες.
Οι επαναστάτες δεν µπορούν να ξεκινήσουν αυτή τη µάχη για τις ιδέες,
εκτός και αν βρουν κάποιο τρόπο να
συνδεθούν µε τις εµπειρίες της µεγάλης µάζας των “απλών”, “απολίτικων”
ανθρώπων. Πρέπει να µπορέσουν να
δείξουν ότι η επαναστατική κοσµοθεωρία ταιριάζει µε κάποιες τουλάχιστον
από αυτές τις εµπειρίες καλύτερα από
την κυρίαρχη ιδεολογία.
Οµως οι επαναστάτες δεν ενδιαφέρονται απλώς να κερδίσουν ανθρώπους σε νέες ιδέες. Πρέπει να τους
απασχολεί πώς θα κάνουν κάποιους
ανθρώπους να δράσουν µε βάση αυτές τις ιδέες. Οχι µόνο να λένε τι είναι
λάθος, αλλά, πάνω απ' όλα, τι να κάνουµε.
Η επιτυχία είναι εφικτή για ένα επαναστατικό ρεύµα σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής του αν µπορέσει να
βρει κάποια µέσα ώστε να συνδέσει τις
αρχές, τις εµπειρίες και τα καθήκοντα
της στιγµής.
Η επαναστατική εφηµερίδα είναι
εντελώς αναντικατάστατη γιατί αποτε-

γδαίας υποχώρησης της επανάστασης
µέχρι να προετοιµάζεται για την πανεθνική ένοπλη εξέγερση”.
Επειδή η εφηµερίδα αντανακλούσε
την εµπειρία του κόσµου µε αυτόν τον
τρόπο, µπορούσε εύκολα να γίνει οργανωτής τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τους Μπολσεβίκους, καθώς λειτουργούσαν ως παράνοµο κόµµα, χωρίς δυνατότητα να προχωρούν
σε ανοιχτές στρατολογίες. Μπορούσαν, ωστόσο, να χτίσουν ένα δίκτυο
ανθρώπων που αλληλογραφούσαν µε
την εφηµερίδα, την µοίραζαν και έκαναν οικονοµική εξόρµηση µέσα στους
εργατικούς χώρους.

Ενα καπίκι

Ο Λένιν διαβάζοντας την Πράβδα
λεί τον µηχανισµό για να γίνουν αυτές
οι συνδέσεις, για να γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πράξης.
Οπως το διατύπωνε ο Ερνεστ Τζόουνς,
ο Χαρτιστής ηγέτης, όταν προσπαθούσε να συµµαζέψει τα αποµεινάρια εκείνου του πρώτου µεγάλου εργατικού κινήµατος στις αρχές της δεκαετίας του
1850:
“Η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για
ένα κίνηµα είναι να έχει ένα δικό του
όργανο µέσω του οποίου να καταγράφει τις διαδικασίες του, να επικοινωνεί,
να κάνει τις εκκλήσεις του, να παροτρύνει, να υπερασπίζεται και να απλώνεται. Είναι ο θεµελιώδης δεσµός, το
λάβαρο της προόδου και το µέσο επιχειρηµατολογίας. Είναι αυτό που του

Ο Μαρά και “ο Φίλος του Λαού”
Αµέσως µετά τη συµµετοχή του σε µαζική
απεύθυνση στον δρόµο τη µέρα της πτώσης της
Βαστίλλης, στις 14 του Ιούλη 1789, ο Μαρά πρότεινε στη λαϊκή επιτροπή της περιοχής όπου ζούσε τη δηµιουργία µιας εφηµερίδας. Οταν η πρότασή του απορρίφθηκε, ανέλαβε να την υλοποιήσει
µόνος του. Εγραφε οχτώ σελίδες περίπου µεγέθους Α5 κάθε µέρα και πλήρωνε για την εκτύπωσή
τους. Χωρίς καµιά οργάνωση πίσω του, βασιζόταν
να βρεθεί αναγνωστικό κοινό µέσω των εφηµεριδοπωλών στους δρόµους. Η εφηµερίδα είχε τεράστια επιτυχία και γρήγορα έγινε πρώτη σε κυκλοφορία στο Παρίσι. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Μαρά
κατάφερε να συνδυάσει τα τρία στοιχεία -τις γενικές αρχές, την εµπειρία και τι χρειαζόταν να γίνει.
Το κοµµάτι “Τι να κάνουµε” ήταν ζωτικής σηµασίας. Μέρα µε τη µέρα, βδοµάδα µε τη βδοµάδα,
για τέσσερα χρόνια ο Μαρά παραµέριζε τη ρητορεία των επίσηµων ηγετών της επανάστασης πρώτα των συνταγµατικών φιλελεύθερων και έπειτα των µετριοπαθών Γιρονδίνων- ενώ καλούσε σε

δίνει τη δυνατότητα να ξεπροβάλλει
ανάµεσα στην ανακατωσούρα των
κοµµάτων και να κρατάει τα διαφορετικά του στοιχεία ενωµένα”.
Ο Λένιν έκανε την ίδια παρατήρηση
µισό αιώνα αργότερα, στο άρθρο του
“Από πού να ξεκινήσουµε” και στην
µπροσούρα του “Τι να κάνουµε;”
“Η εφηµερίδα δεν είναι µόνο ο συλλογικός προπαγανδιστής και ο συλλογικός αγκιτάτορας. Είναι και οργανωτής. Μπορεί να συγκριθεί µε τη σκαλωσιά που υψώνεται γύρω από µια οικοδοµή... Η οργάνωση που χτίζεται γύρω
από αυτή την εφηµερίδα θα είναι έτοιµη για τα πάντα, από το να υπερασπίζεται τη σηµαία, το κύρος και τη συνέχεια του κόµµατος σε περιόδους ρα-

αποφασιστική δράση για το άπλωµα και την υπεράσπιση της Επανάστασης.
Εκανε εκκλήσεις για δράση, χλεύαζε τους πιο
πρόσφατους συµβιβασµούς, προειδοποιούσε για
τους κινδύνους και προσέβαλλε όσους θεωρούσε
εχθρούς της επανάστασης. Ο Μαρά έλεγε στον
κόσµο ότι µπορούσαν να ξεχωρίζουν τη δική του
εφηµερίδα του από άλλες προβοκατόρικες αποµιµήσεις επειδή “οι συγγραφείς τους είναι απατεώνες που κηρύττουν τη συµφιλίωση ενώ εγώ τους
καταγγέλλω ασταµάτητα και χτυπάω το σήµα του
κινδύνου”.
Οι Χαρτιστές και “Το Αστέρι του Βορρά”
Ο κόσµος διάβαζε την εφηµερίδα µε µανία γιατί
σε αυτήν έβρισκαν αυτό που ένιωθαν και έκαναν
οι ίδιοι και χιλιάδες άλλοι σαν κι αυτούς. Και δεν
την διάβαζαν µόνο. Εστελναν ραπόρτα και βοηθούσαν στη διακίνησή της. Ειχε ανταποκριτές
οπουδήποτε υπήρχε ο παραµικρός εργατικός
αγώνας. Οπως έγραφε ο αρχισυντάκτης της το
1841: “Το Αστέρι του Βορρά έχει περισσότερες
πραγµατικές ιστορίες από οποιεσδήποτε δέκα

Ετσι για παράδειγµα, οι µισές εφηµερίδες που πωλούνταν στην Πετρούπολη, πωλούνταν µ έσα στα εργοστάσια. Το άτοµο που είχε την υπευθυνότητα να το κάνει, στην ουσία έβρισκε
έ να νόµι µο τρ όπο να στ ρα τολογή σε ι
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ έ ς σ τ ο π α ρ άν ο µ ο κό µ µ α .
Το ένα καπίκι που έδινε κάθε εργάτης
για την εφηµερίδα ήταν το αντίστοιχο
του να δίνει συνδροµή στο κόµµα. Οι
κατάλογοι των ενισχύσεων που τυπώνονταν στην εφηµερίδα έδιναν µία αίσθη ση για το πόσο εξαπλωµένο ήταν
τ ο δ ί κ τ υ ο υ π ο σ τή ρ ι ξ ης τ η ς ε φ η µε ρ ί δας.
Ετσι, όταν ο Λένιν ήθελε να δείξει
πόσο ισχυρότεροι ήταν οι Μπολσεβίκοι
σε σχέση µε το ρεφορµιστικό “λικβινταριστικό” ρεύµα στο εργατικό κίνηµα, σύγκρινε τον κατάλογο που δηµοσίευε η Πράβντα µε τις λίστες που δηµοσιεύονταν στην λικβινταριστική εφηµείδα Λουτς. Το γεγονός ότι η Πράβντα πουλούσε 40 χιλιάδες αντίτυπα καθηµερινά και δεχόταν 2.181 διαφορετικές ενισχύσεις από οµάδες εργατών
το 1913, σε σχέση µε τα 16 χιλιάδες
φύλλα και τις 671 ενισχύσεις των λικβινταριστικών εφηµερίδων, ήταν απόδειξη για το Λένιν πόσο µεγαλύτερη υποστήριξη είχαν οι Μπολσεβίκοι.

εφηµερίδες της χώρας µαζί”. Αυτό έκανε την εφηµερίδα να µην είναι απλά ένα ανάγνωσµα, γινόταν
ο οργανωτής του ίδιου του κινήµατος.
Η εφηµερίδα συχνά περιγράφεται ως παραπροϊόν του Χαρτιστικού κινήµατος. Οµως είναι σηµαντικό ότι ξεκίνησε την έκδοσή της έξι ολόκληρους µήνες πριν δηµιουργηθεί επισήµως το ίδιο
το κίνηµα από ανθρώπους όπως ο Λόβετ στο Λονδίνο, οι οποίοι ήταν πολύ πιο µετριοπαθείς σε σχέση µε τον εκδότη του “Αστεριού του Βορρά”,
Ο'Κόνορ. Ηταν η µαζική απεύθυνση που έκανε η
εφηµερίδα γύρω από ένα ολόκληρο φάσµα “οικονοµικών” ζητηµάτων -ιδιαίτερα το νόµο για τους
Φτωχούς και το ζήτηµα των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων- που δηµιούργησε την πολιτική γενίκευση
η οποία µε τη σειρά της παρείχε µια µαζική βάση
στον αγώνα για δικαίωµα ψήφου που ζητούσε η
Χάρτα. Αυτό φάνηκε και από το βαθµό που ο
Ο'Κόνορ µπόρεσε να κυριαρχήσει στο κίνηµα για
δέκα χρόνια, ενώ αυτοί που το δηµιούργησαν επισήµως έτειναν να περιθωριοποιηθούν.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ;
O Mπορντίγκα και η «αποχή»

Τ

ο Μάη του 1919, µε πρωτοβουλία
τ ου µπ ο λσ ε β ί κι κ ου κό µµ ατ ος ,
ιδρύθηκε η Τρίτ η, Κοµµουνιστική,
∆ιεθνής. Η ∆ιεθνής κάλεσε στη συσπείρ ω σ η γ ύ ρ ω α π ό τ η σ η µ α ία τ η ς ό λ ω ν
τ ω ν δυ νά µε ω ν π ο υ π ά λε υ α ν ε νά ντ ι α
σ τ ο ν π ό λ ε µο κ α ι τ ο ν κ α π ι τ α λ ι σ µ ό κ α ι
έρχονταν σε ρήξη µε την υποκριτική και
συµβιβαστική πολιτική της σοσιαλδηµοκρατίας. Αρχικά, η ανταπόκριση ήταν µικ ρ ή. Σ ύ ντοµα α υ τό ά λλα ξε . Σ τα τέ λη
τ η ς χ ρ ο νι ά ς κ α ι σ τ ι ς α ρ χ έ ς τ ο υ 1 9 2 0
σ τ η ∆ ι ε θν ή σ τ ρ έ φ ο ν τ α ν ε κα τ ο µ µ ύρ ι α
εργάτες στην «ανεπτυγµένη» Ευρώπη.
Όµως, τι σήµαινε συγκεκριµένα ρήξη
µε τις υποκρισίες και τις προδοσίες της
σοσιαλδηµοκρατίας; Σε ποιες αρχές
στρατηγικής και τακτικής έπρεπε να βασιστούν τα νέα, κοµµουνιστικά κόµµατα;
Το ρεύµα που εκπροσωπούσε ο Αµαντέο Μπορντίγκα στην Ιταλία είχε µια
πολύ συγκεκριµένη και πολύ λάθος
απάντηση.
Ο Αµαντέο Μπορντίγκα, γεννηµένος
το 1889, ήταν ένας χαρισµατικός οργανωτής που είχε παίξει ηγετικό ρόλο
στην αριστερή πτέρυγα του Ιταλικού
Σοσιαλιστικού Κόµµατος (PSI). Ο Μπορντίγκα ήταν ίσως ο πρώτος σοσιαλιστής
στην προπολεµική δυτική Ευρώπη που
δούλεψε συστηµατικά για την οργάνωση µιας επαναστατικής τάσης µέσα στο
σοσιαλιστικό κόµµα.

Στροφή αριστερά
Το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα κινήθηκε µε τ αχύτητα φωτός προς τ α αριστερ ά στη διά ρκεια του πολέµου. Τον
Ο κ τ ώ β ρ η τ ο υ 1 9 1 9 σ τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο τη ς
Μ πολόνια ψήφισε µ ε µ εγάλη πλειοψηφία τη συµµετοχή του στη Κοµµουνιστικ ή ∆ ι ε θ ν ή . Σ τ ι ς β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς ε κ λ ο γέ ς
του Νοέµβρη πήρε το ένα τρίτο των ψήφ ω ν.
Ο Μπορντίγκα κι η τάση του επέµεναν ότι παρόλη την είσοδο στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή το PSI δεν ήταν επαναστατικό κόµµα. Είχαν δίκιο: οι διακηρύξεις ήταν επαναστατικές, όµως η
πρακτική του κάθε άλλο παρά τέτοια
ήταν. Οι ανοιχτοί ρεφορµιστές που µισούσαν τη Ρώσικη Επανάσταση συνέχιζαν να είναι θρονιασµένοι στην κοινοβουλευτική οµάδα και στη γραφειοκρατία των συνδικάτων. Όµως, ο Μπορντίγκα δεν απαιτούσε «απλά» το διώξιµό
τους.
Στις επιστολές προς την Κοµιντέρν, η
τάση του αυτό-ονοµαζόταν «κοµµουνιστική φράξια της αποχής». Ένα πραγµατικό κοµµουνιστικό κόµµα, υποστήριζαν, πρέπει να απέχει από τις εκλογές
και το κοινοβούλιο, γιατί «η αστική δηµοκρατία είναι το κύριο µέσο για τον
αποπροσανατολισµό του εργατικού κινήµατος».
Η εφηµερίδα της φράξιας του Μπορντίγκα λεγόταν «Ιλ Σοβιέτ». Όµως, για
τον Μπορντίγκα τα «σοβιέτ» θα ήταν δηµιουργήµατα του κόµµατος, µετά από
την κατάληψη της εξουσίας. Με βάση
αυτή τη λογική, απέρριπτε τα εργατικά
συµβούλια, που µια άλλη οµαδοποίηση
της αριστεράς του PSI είχε βάλει στο

κέντρο της προσοχής της: το «Ordine
Nuovo» του Αντόνιο Γκράµσι στο Τορίνο, είχε γίνει η εφηµερίδα των συµβουλίων που βρέθηκαν στη πρώτη γραµµή
των µαχών της «κόκκινης διετίας» στην
Ιταλία το 1919-1920.
Για το “Ordine Nuovo” τα εργοστασιακά συµβούλια ήταν τα προπλάσµατα
σοβιέτ, η γέφυρα ανάµεσα στους αγώνες του σήµερα µε την εργατική εξουσία του αύριο. Για τον Μπορντίγκα
επρόκειτο για «απλά» εργοστασιακά
συµβούλια που ασχολιόνταν µε «θέµατα
που αφορούσαν το εργοστάσιο», ενώ το
ζήτηµα ήταν η επαναστατική κατάληψη
της εξουσίας. «Να καταλάβουµε το εργοστάσιο ή την εξουσία;» ήταν ο τίτλος
ενός άρθρου στο «Ιλ Σοβιέτ» το Φλεβάρη του 1920. Σηµερινές απόψεις που
απορρίπτουν το σύνθηµα του εργατικού
ελέγχου ως «ρεφορµιστικό, στα πλαίσια
του υπάρχοντος συστήµατος» θυµίζουν
τις θέσεις του Μπορντίγκα.
Στη βάση αυτών των απόψεων υπήρχε µια συνολικότερη αντίληψη για τη
σχέση του κόµµατος µε την τάξη. Το
κόµµα ήταν ο δάσκαλος, το υποκείµενο
κι η τάξη ο µαθητής, το αντικείµενο. Σε
ένα κείµενό του το Μάρτη του 1921, ο
Μπορντίγκα δήλωνε για παράδειγµα ότι
χωρίς τη συγκρότηση του επαναστατικού κόµµατος των «ξεκάθαρων», δεν
µπορούµε να µιλάµε καν για ύπαρξη
µιας εργατικής τάξης.
Τον Γενάρη του 1921 η επαναστατική
αριστερά αποχώρησε από το συνέδριο
του PSI στο Λιβόρνο και ίδρυσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα στην Ιταλία. Η «κόκκινη διετία» είχε καταλήξει σε ήττα, µε ευθύνη της ηγεσίας του PSI, και το κίνηµα
υποχωρούσε ραγδαία. Η ίδια η διάσπαση του Λιβόρνο έγινε µε άτσαλο τρόπο.
Χιλιάδες εργάτες που πίστευαν στην
Κοµιντέρν παρέµειναν στο PSI. Αυτό
που χρειαζόταν, ήταν ένα κοµµουνιστικό κόµµα που θα µπορούσε να ενώσει
στη κοινή δράση, και να κερδίσει την
εργατική τάξη στην προοπτική του.
Όµως στο κοµµουνιστικό κόµµα κυριαρχούσε ο Μπορντίγκα κι οι υποστηρικτές του. Η κοινή δράση µε τις ρεφορµιστές οργανώσεις –το ενιαίο µέτωπο- ήταν ανάθεµα για αυτούς. Ηταν η
περίοδος που οι φασίστες του Μουσολίνι περνούσαν στην επίθεση. Για τον
Μπορντίγκα, όµως, η πάλη ενάντια στη
φασιστική απειλή δεν είχε ιδιαίτερο νόηµα. Ο φασισµός, υποστήριζε, είναι απλά
µια άλλη µορφή της δικτατορίας της
αστικής τάξης. Μ’ αυτή τη λογική, όταν
οι εργάτες σε µια σειρά πόλεις συγκρότησαν µονάδες αυτοάµυνας, τους Arditi
del Popolo, το κοµµουνιστικό κόµµα,
προσπάθησε να οργανώσει τους δικούς
του, «ταξικούς» και «πλήρως αυτόνοµους από την αστική πολιτική» σχηµατισµούς.
Χρειάστηκε µια έντονη εσωκοµµατική
πάλη για να κατανικηθούν αυτές οι απόψεις. Η ανάληψη της ηγεσίας του κόµµατος από τον Γκράµσι το 1924 σηµατοδοτεί αυτή τη στροφή. Όµως, πια
ήταν αργά, ο φασισµός εδραιωνόταν
για τα καλά στην εξουσία.

Λέανδρος Μπόλαρης

Έξω από το ∆ικηγορικό Σύλλογο την Πέµπτη 12/11

Φιάσκο η σύσκεψη για
“συλλαλητήριο ενάντια
στην τρομοκρατία”
Α

ν α β λ ή θ η κ ε « πρ ο σ ε χ ώ ς » , η
σύσκεψη για τη διοργάνωση
συλλαλητηρίου «ενάντια στη
βία και την τροµοκρατία» που είχε
καλέσει το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ
την προηγούµενη Πέµπτη 12 Νοέµβρη στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας – µια µεθόδευση που ξεσήκωσ ε κ ύ µ α κ α τ α κ ρα υ γ ή ς σ τ ο υ ς χ ώ ρους τη ς εκπαίδευσης και όχι µόν ο . Π ι ο π ρ ι ν , σ ε σ υν ε δ ρ ί α σ η τ η ς
Εκτελεστικής της ΠΟΣ∆ΕΠ, το προεδρείο δέχτηκε σκληρή κριτική για
τ η γ ρ α φ ε ι ο κρ α τ ι κή κ α ι α ν τ ι δ η µ ο κρατική του στάση και αναγκάστηκε να αποσύρει την πρόταση για τη
δ ι ε ξ αγ ω γή σ υλ λ αλ η τ η ρ ί ο υ κ α ι ν α
την αντικαταστήσει µε πρόταση για
«άλλες εκδηλώσεις».
Από νωρίς το απόγευµα της Πέµπτης, δεκάδες φοιτητές, που µετέφεραν αποφάσεις συνελεύσεων
που γίνονταν εκείνη την ώρα, είχαν
συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο
του ∆ΣΑ στην Ακαδηµίας, φωνάζοντας συνθήµατα και καταγγέλλοντας τις µεθοδεύσεις της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Αποφάσεις ενάντια στη διεξαγωγή
του συλλαλητηρίου, πολλές οµόφωνες, βγήκαν σε όλες πρακτικά
τις γενικές συνελεύσεις που γίνονταν την ίδια µέρα- στις συνελεύσεις της ΑΣΟΕΕ, των Μεταλλειολόγων, των Ηλεκτρολόγων, των Τοπογράφων Μηχανικών, των Χηµικών
Μηχανικών, της ΦΛΣ, των Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πληροφορικής, της Νοµικής, των Ναυπηγών,
της ΣΕΜΦΕ.

Στην περιοχή γύρω από την Ακαδηµίας υπήρχαν αστυνοµικές δυνάµεις και στις 7µµ, ώρα στην οποία
ήταν καλεσµένη η σύσκεψη, µια διµοιρία ΜΑΤ προσπάθησε να εµποδίσει τη διαµαρτυρία αποκλείοντας
την είσοδο του ∆ΣΑ, απαιτώντας
από τους δικηγόρους να δείχνουν
την κάρτα τους για να µπουν στο
κτίριο (!) και προσπαθώντας να
απαγορεύσει σε δηµοσιογράφους
τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη του γεγονότος.

∆ιαµαρτυρίες
Κάτω από διαµαρτυρίες των συγκεντρωµένων, των δικηγόρων, των
δηµοσιογράφων, αλλά και περαστικών, τελικά η διµοιρία αποσύρθηκε.
Ετσι κι αλλιώς δεν είχε να παίξει και
κανένα ρόλο, αφού τελικά από τον
µακροσκελή κατάλογο των φορέων
που κατά την ανακοίνωση του Προε δ ρ εί ο υ τ η ς Π Ο Σ ∆ Ε Π « ε ί χ α ν τ η ν
πρόθεση» να συµµετάσχουν τελικά
δεν συµ µετ είχε σχεδόν κα νένας –
στο δωµάτιο κάποιου ορόφου του
κτιρίου στη «σύσκεψη» παραβρέθηκ αν µ όνο οι εκπρ όσωποι του ∆ ΣΑ
και της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Όταν µάλιστα, το προεδρείο
ρωτήθηκε αν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συγκαταλέγονται ανάµεσα
στους «φορείς» και αν έχουν δικαίωµα να µεταφέρουν τις αποφάσεις
των Γ. Σ , απάντησε αρχικά θετικά
και µετά αρνητικά όταν διευκρινίστηκε ότι τα ονόµατα των φοιτητών

δεν ήταν ίδια µε αυτά που -χωρίς
καν να µεταφέρουν αποφάσεις συνελεύσεων και προφανώς προϊόντα
προ συνεννόησης - περίµεναν!
Ηδη από τις προηγούµενες µέρες είχε προηγηθεί η χυδαία προσπάθεια της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ
να προκαταβάλλει κοµπιναδόρικα µε τη φράση «έχουν την πρόθεση»
- αποφάσεις Οµοσπονδιών, Συνδικάτων και Φορέων που δεν είχαν
καν συνεδριάσει για να βγάλουν
απόφαση! Οσες Οµοσπονδίες εκ
των υστέρων συνεδρίασαν, όπως η
Α∆Ε∆Υ και η ΟΛΜΕ, απέρριψαν την
πρόταση. Μέσα στην ίδια την
ΠΟΣ∆ΕΠ η απόφαση για συλλαλητήριο είχε ληφθεί χωρίς καν να συνεδριάσουν τα όργανα της Οµοσπονδίας. Το όλο θέµα άνοιξαν κεντρικά πολιτικά µε πρότασή τους
βουλευτές της ανανεωτικής πτέρυγας του ΣΥΝ.
Είναι προκλητικό το γεγονός ότι
το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ ενώ
σιωπά για όλα τα ζητήµατα που
έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστηµα απέναντι στις επιθέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, αποφάσισε να
παίξει το ρόλο του «λαγού» για να
εξυπηρετήσει σκοπιµότητες συναίνεσης και «εθνικών µετώπων» ακόµα και µε την Εκκλησία και τους
Καρατζαφέρηδες. Το φοιτητικό, εκπαιδευτικό και εργατικό κίνηµα θα
αποµονώσουν και στο µέλλον κάθε
τέτοια προσπάθεια.

Γιώργος Πίττας

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Το Σάββατο 14 Νοέµβρη µαζευτήκαµε δέκα µαθητές από τα τέσσερα σχολεία της Μυτιλήνης. Συζητήσαµε για τα προβλήµατα της παιδείας και τι µπορούµε να κάνουµε. Για να οργανωθούµε καλύτερα
φτιάξαµε το Συντονιστικό Αντίστασης Μαθητών

στην πόλη µας. Αποφασίσαµε να κάνουµε ξανά συνέλευση την επόµενη Κυριακή στις 22 Νοεµβρίου
για να δούµε πως θα συνεχίσουµε τη δράση µας.

∆ώρα, 2ο Λύκειο Μυτιλήνης

Νο 893
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Μαθητές και φοιτητές δεν ξεχνούν
ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ ο σχολεί ο µ ου είναι εδώ κα ι τρ εις περ ίπου
εβδοµάδες από την Τρίτη 3/11 στον αγώνα των
καταλήψεων. Εδώ και πολλά χρόνια ο ∆ήµος Πειρ α ι ά µ α ς υ π ό σ χ ε τ α ι ό τ ι θ α ε γ κ ρί ν ε ι κ ο ν δ ύ λ ι α
ώστε να καλυφτεί ο αµίαντος, καρκινογόνο υλικό
µε το οποίο έχουν µονωθεί οι στέγες των αποθηκώ ν του σχολείου µας. Παρά τις χρόνιες δικές
µας κινητοποιήσεις, αλλά και των καθηγητών και
του Συλλόγου Γονέων τα κονδύλια δεν εγκρίθηκαν ποτέ.
Αντ’ αυτού τον περασµένο Οκτώβριο µας απείλησαν µε έξωση από το κτίριο που στεγάζεται
τώρα το σχολείο µας µε αποτέλεσµα να αρχίσει
ένας δικαστικός αγώνας που αναµένεται να ολοκληρωθεί το Μάϊο οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση. Επιπλέον, εξαιτίας της έλλειψης τάξεων το
διπλανό σε µας σχολείο αναγκάστηκε να µας παραχωρήσει δύο τάξεις στις οποίες κάνουν µάθηµα τµήµατα της Α’ Λυκείου.
Στην πρώτη συνέλευση της Τρίτης αποφασίσαµε πορεία προς το ∆ηµαρχείο Πειραιά µε το πανό
της κατάληψης. Έκτοτε είµαστε κάθε µέρα εκεί.
Πράγµατι, στη συνέλευση της ∆ευτέρας 16 Νοέµβρη µας ανακοινώθηκε ότι ο ∆ήµος τελικά ενέκρινε κονδύλια της τάξης των 8.000 ευρώ για να καλυφθεί ο αµίαντος µε τσιµέντο και των 20.000 ευρώ για να φτιαχτούν τρεις νέες τάξεις και ότι οι
εργασίες θα ξεκινήσουν µέσα σε 2 εβδοµάδες.
Αυτή ήταν µια µικρή νίκη, αλλά είναι µόνο η
αρχή! Θα συνεχίσουµε να παλεύουµε µέχρι οι
υποσχέσεις τους να γίνουν πραγµατικότητα, µαζί
µε τους καθηγητές µας και του γονείς για ένα
καλύτερο σχολείο. Καλούµε όλα τα σχολεία να
δώσουµε από κοινού αυτόν τον αγώνα για µια
παιδεία πάνω από τα κέρδη.

Ελίνα Γρύλλη,

Ζάννειο Πειραµατικό Λύκειο Πειραιά

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «Για ποια παιδεία παλεύουµε»
οργάνωσε την πρώτη µέρα του γιορτασµού του Πολυτεχνείου το Συντ ονιστικ ό Αντίστα ση ς Μαθη τικ ών Πρ ωτοβουλιών
Αττικής.

Σύνταγµα 31/10, το πανό των µαθητών τα λέει όλα

Συνεχίζουµε 7 ∆εκέµβρη
Μετά την κορύφωση των εκδηλώσεων
του Πολυτεχνείου 2009 χρ ειάζεται γρήγ ο ρ α ν α ο ρ γ α νώ σ ο υ µ ε τ η σ υ ν έ χ ε ι α . Ο
∆εκ έµ βρης είναι µπροστά µ ας κ αι µ πορούµε να πιάσουµε ξανά το κόκκινο νήµα
τ η ς ε ξ έ γ ε ρ σ η ς. Γ ι α ν α α ν ατ ρ έ ψ ο υ µε
όλες τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η κυβέρ νη ση τη ς Ν.∆ . και συ νεχ ίζει τ ο
ΠΑΣΟΚ ενάντια στις δηµοκρατικές ελευθερίες, στο άσυλο και τους µετανάστες
πρέπει να απαντήσουµε και να δράσουµε
οργανωµένα και συλλογικά προκειµένου
να δείξουµε ποια θα είναι η συνέχεια.
Με αφορµή λοιπόν την επέτειο από
την εξέγερση του ∆εκέµβρη, ο ∆ιδασκαλικός Σύλλογος Ά Αθήνας πήρε πρωτοβουλία να προτείνει µεγάλο συλλαλητήριο και απεργία για τις 7 ∆εκέµβρη και
καλεί µαθητές, φοιτητές και εργαζόµενους να δώσουν δυναµικά το παρόν.
Το ΣΕΚ ήδη έχει στηρίξει αυτή την
πρωτοβουλία, προτείνοντας την στο διήµερο των ΕΑΑΚ(7-8/11), µε αποτέλεσµα
την θετική τοποθέτηση πολλών σχηµά-

των.
Όµως, θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια, η οποία θα οργανωθεί µε συνεχείς
εξορµήσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην
ενηµέρωση όλο και µεγαλύτερων κοµµατιών του πληθυσµού και κατ’επέκταση
στην ύπαρξη µιας µαζικής κινητοποίησης. Ακόµα, το ΣΕΚ και τα ΕΑΑΚ στις
σχολές θα θέσουν το ζήτηµα στις γενικές συνελεύσεις, ζητώντας την υπερψήφισή του.
Στηρίζουµε τις απεργίες που θα καλεστούν στους εργασιακούς χώρους. Τασσόµαστε υπέρ των καταλήψεων σε όλες
τις σχολές. Ζητάµε να σταθούν δίπλα
µας όλοι οι φοιτητές και οι καθηγητές
και όλοι να δώσουµε το παρόν, να συνεχιστεί δυναµικά το κίνηµα του ∆εκέµβρη,
να ξεσηκωθεί ο κόσµος και να βγει στους
δρόµους. Το όραµα για µια άλλη κοινωνία να µην µοιάζει πια ανέφικτο.

Ελένη ∆ανιηλίδου,

πρωτοετής ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών
Σπουδών Παντείου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Από τον δρόµο του Νοέµβρη, στον δρόµο του ∆εκέµβρη
Το Πολυτεχνείο µε την επαναστατική του γραµµή σηµατοδοτεί τον αγώνα της εργατικής τάξης και της νεολαίας που διεκδικούν έναν καλύτερο κόσµο. Οι µαθητές συµµετέχουµε διοργανώνοντας τη γιορτή της εξέγερσης οι ίδιοι, στο 3ο λύκειο Ζωγράφου οι µαθητές διάλεξαν συλλογικά το µουσικό κοµµάτι της
γιορτής ενώ στο 6ο Λύκειο Ζωγράφου οι µαθητές πήραν την
απόφαση να διοργανώσουν µία ξεχωριστή γιορτή µε επαναστατικό χαρακτήρα που δεν θα αναφέρεται µόνο στο Πολυτεχνείο
αλλά θα είναι αφιερωµένη και στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.
Άλλωστε για µας, η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου έχει και
µια ακόµη σηµασία, είναι ο προάγγελος της επετείου του ∆εκέµβρη. Όπως 36 χρόνια µετά δεν έχουµε ξεχάσει τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου δεν 9α ήταν δυνατόν να ξεχάσουµε την εξέγερση
του ∆εκέµβρη. Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα µπαίνουµε δυνατά σε
κάθε χώρο και οργανωνόµαστε. Σε ένα σύστηµα που δολοφονεί
µε τανκ, τραυµατίζει µε ζαρντινιέρες και σκοτώνει µε τον «εξοστρακισµό» σφαιρών εµείς διεκδικούµε δηµόσια και δωρεάν
παιδεία, το 15% του προϋπολογισµού να δίνεται στα σχολεία, σε
βιβλία, σε προσλήψεις καθηγητών και όχι σε πολεµικές δαπάνες
και στην αστυνοµία.
Ζητάµε τα σχολεία µας να είναι ανοιχτά για όλους ανεξαρτήτως καταγωγής και να τιµωρηθούν οι ένοχοι της δολοφονίας
του πακιστανού µετανάστη Καµράν. Όσο θα ζούµε σε ένα κόσµο που το κέρδος είναι πάνω από τον άνθρωπο τότε εµείς δεν
θα σταµατήσουµε τον αγώνα µας γιατί θέλουµε και µπορούµε
να έχουµε ένα καλύτερο κόσµο. Εµπρός στον δρόµο που χάραξε το Πολυτεχνείο, εµπρός στον δρόµο του ∆εκέµβρη!

Ράνια Κούτσικου,

3ο Λύκειο Ζωγράφου

Έχουν περάσει 36 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και
όµως συνεχίζεται να καταπατάται ένα βασικό αίτηµα της, η ελευθερία.
Πριν ένα χρόνο περίπου, στις 6 ∆εκέµβρη αστυνοµικός στα Εξάρχεια
πυροβολεί και σκοτώνει ένα µαθητή τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Το γεγονός αυτό ήταν η αφορµή για την εξέγερση που ακολούθησε. Αυθόρµητα µαθητές και φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόµους και εκδηλώνουν την οργή τους για ένα ολόκληρο σύστηµα που τους καταπιέζει.
Τις επόµενες µέρες ακολουθούν γενικές συνελεύσεις σε σχολεία και
σχολές σε όλη την Ελλάδα και ψηφίζονται καταλήψεις. Το κίνηµα είχε
πάρει ένα πιο πολιτικό χαρακτήρα. Κύρια αιτήµατα αυτού «να πέσει η
κυβέρνηση των δολοφόνων», «αφοπλισµός της αστυνοµίας», «την κρίση
να πληρώσουν οι καπιταλιστές». Οι διαδηλώσεις και συνελεύσεις συνεχίζονται κάθε βδοµάδα όλο και πιο µαζικές. Χιλιάδες κόσµος κατέβαινε
στους δρόµους έχοντας απέναντι του µια προκλητική αστυνοµία που ρόλος της ήταν να τσακίσει το κίνηµα και να διαλύσει τις διαδηλώσεις του.
Όλο αυτό το κίνηµα, η εξέγερση του ∆εκέµβρη έδωσε έµπνευση και
δύναµη και σε άλλων χωρών τα κινήµατα να συνεχίσουν το δικό τους
αγώνα. Αν και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ ήθελαν να παρουσιάσουν το
γεγονός αυτό µε τον Αλέξη ως µεµονωµένο, το κίνηµα δεν ξεχνάει το
‘85 το αντίστοιχο περιστατικό µε θύµα το 15χρονο Μιχάλη Καλτεζά ούτε τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των µεταναστών, όπως στην Πέτρου Ράλλη.
Επειδή οι επιθέσεις δεν έχουν σταµατήσει ακόµα µε πιο πρόσφατο
παράδειγµα το µετανάστη Μοχάµετ Καµράν που βασανίστηκε στο ΑΤ
Νίκαιας και τελικά πέθανε , για αυτό είναι σηµαντική η πρωτοβουλία
που έχουν πάρει καθηγητές και δάσκαλοι για κοινή διαδήλωση και
απεργία στις 7 ∆εκέµβρη.

Μαρία Γρυσµπολάκη,

φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής

Την εκδήλωση άνοιξε η Ράνια Κούτσικου, µαθήτρια στο 3ο
Λύκειο Ζωγράφου που στην εισήγηση της αναφέρθηκε στο
πως η Χούντα έφτασε να πάρει την εξουσία και πως φτάσαµε
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τόνισε πως «τα γεγονότα
του Πολυτεχνείου δείχνουν ότι ήταν µια εξέγερση. ∆εν ήταν
απλά ένα ξέσπασµα. Σηµατοδοτεί τον αγώνα των φοιτητών,
των εργατών και για αυτό είναι σηµαντικό να πούµε τι έγινε».
Έπειτα, περιέγραψε τις αντιστάσεις που είχαν ξεκινήσει από
την Νοµική το Φλεβάρη του 1973, θύµισε τις απεργίες που είχαν γίνει και έδωσε την εικόνα από την κατάληψη του Πολυτεχνείου.
Στο τέλος έκλεισε θυµίζοντας ότι «πριν την εξέγερση τα
κόµµατα της αριστεράς µιλούσαν για τη γενιά του Γουέµπλεϊ
και του ΠΡΟ-ΠΟ, ότι αυτή η γενιά δεν θα καταφέρει τίποτα.
Τελικά, σε λίγες µέρες αυτή η γενιά µετατράπηκε σε γενιά
του Πολυτεχνείου. Η δικιά µας η γενιά που πολλοί πριν λίγο
καιρό έλεγαν ότι είµαστε η γενιά του Πλέιστεϊσον και του
φραπέ ήρθαµε και τους διαψεύσαµε µε τον ∆εκέµβρη. Πρέπει να συνεχίσουµε µε τους αγώνες µας, να τους διαψεύσουµε άλλη µια φορά γιατί το κίνηµα είναι εδώ».

Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία
Η δεύτερη εισήγηση έγινε από την Ελίνα Γρύλλη, µαθήτρια
στο Ζάννειο του Πειραιά που έκανε τη σύνδεση µε τις µάχες
του τότε µε τους αγώνες που δίνουµε τώρα. «Το σύνθηµα του
Πολυτεχνείου για Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία είναι πιο σύγχρονο από ποτέ. Ψωµί σήµερα σηµαίνει λιµενεργάτες που κάνουν
α π ε ρ γ ί α τ όσ ε ς µ έ ρ ε ς , σ η µ α ί ν ε ι ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο ι σ τ α s t a g e κ α ι
συµβασιούχοι. Παιδεία σηµαίνει µαθητές εξεγερµένοι και κατειληµµένα σχολεία και Ελευθερία σηµαίνει µετανάστες που
συνεχίζουν να τους χτυπάνε µε κορυφαίο παράδειγµα τη δολο φονία του Μοχάµεντ Καµράν. Και φέτος, η ∆ιαµαντοπούλου και η νέα κυβέρνηση µαγειρεύουν νέα σχέδια για την παιδεία.
Προσπάθησαν να περάσουν την κατάργηση της ενισχυτικής, έκαναν την επίθεση στους καθηγητές. Εµείς θέλουµε τη
µονιµοποίηση όλων των καθηγητών. Τα κονδύλια για την Παιδεία όσο πάνε και µειώνονται. Ενώ η προηγούµενη κυβέρνηση
είχε το θράσος να δώσει 28 δις στις τράπεζες και 30 δις για
εξοπλισµούς». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ιστορικά παραδείγµατα που µας δείχνουν ότι µπορεί να υπάρξει µια διαφορετική παιδεία µαζί µε την πάλη για µια άλλη κοινωνία. Περιέγραψε την προσπάθεια της Παρισινής Κοµµούνας του 1871
και τα πρωτοπόρα εκπαιδευτικά µέτρα στα πρώτα χρόνια της
Ρώσικης Επανάστασης. Η Ελίνα έκλεισε την εισήγηση της µε
την προτροπή να συνδεθεί το µαθητικό κίνηµα µε τα υπόλοιπα κοµµάτια της κοινωνίας που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλούσια αφού έγιναν
πάνω από 14 τοποθετήσεις. Ο Θοδωρής από το 1ο ΕΠΑΛ στο
Χαλάνδρι είπε ότι «η αντίσταση στη Χούντα είχε ξεκινήσει
ήδη από το 1971» και τόνισε το ρόλο των ΗΠΑ. Η Λουκία από
το 1ο ΕΠΑΣ Πειραιά µίλησε για τις παρεµβάσεις του Συντονιστικού Μαθητικών Πρωτοβουλιών. «Ο κόσµος ενδιαφέρεται,
µας ζητάει εφηµερίδες, διαβάζει τις προκηρύξεις µας. Θέλει
ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια». Ο Αγιάζ από το 7ο Γυµνάσιο αναφέρθηκε στα προβλήµατα που υπάρχουν στο σχολείο
του λόγω κρουσµάτων γρίπης και στα ανύπαρκτα µέτρα από
την πλευρά του Υπουργείου.
Στο τέλος της εκδήλωσης αποφασίστηκε η συµµετοχή
στην πορεία του Πολυτεχνείου και η σύνδεση µε τους καθηγητές και τους δασκάλους που ετοιµάζονται για απεργία και
διαδήλωση στις 7 ∆εκέµβρη, ένα χρόνο µετά την εξέγερση
του ∆εκέµβρη.

Νεκ. ∆.

Πανεκπαιδευτική απάντηση
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ούτε σαράντα µέρες δεν χρειάστηκαν για να αρχίσει το ΠΑΣΟΚ να διαψεύδει όσους είχαν την παραµικρή αυταπάτη για το αν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής µετά την νίκη του στις εκλογές στις 4 Οκτώβρη.

10 ∆εκέµβρη 2008, οι εκπαιδευτικοί στην Πανεργατική πορεία από το Μουσείο

ΣΤΟΥΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Μετά από συνεδρίαση του ∆Σ στις
9 / 1 1 / 0 9 α π ο φ α σ ί σ τη κ ε οµ ό φ ω να η
συµµετοχή µας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις µνήµης του Αλέξη Γρηγορ όπ ο υ λ ου π ο υ δ ολ ο φ ον ήθ η κ ε στ ι ς
6/12/08:
- Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας προκηρύσσει
την ∆ευτέρα 7/12/09, 3ωρη στάση εργασίας (11-2 για την πρωινή βάρδια
και 2-5 για την απογευµατινή)
- Συµµετέχει στη σύσκεψη συντονισµού των πρωτοβάθµιων σωµατείων
(19/11) για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου µε πανεκπαιδευτικό, πανεργατικό, παλλαϊκό χαρακτήρα.
- Καλεί το ∆Σ της ΟΛΜΕ να προκηρύξει απεργία στις 7/12/09 προκειµέ-

νου να διεκδικήσουµε την παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων της δολοφονίας του (η δίκη των φυσικών αυτουργών ορίστηκε στις 14/12) και να
καταδικάσουµε για µια ακόµη φορά
την κρατική βία, τον αυταρχισµό και
Απαιτούµε:
Σεβασµό στα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες µας κατάργηση των τροµονόµων που χρησιµοποιούνται ήδη
για τους συλληφθέντες µαθητές και
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου του ’99 κατά των µαθητικών καταλήψεων. Άµεσο αφοπλισµό της αστυνοµίας, διάλυση των ΜΑΤ και των ειδικών δυνάµεων ένα καλύτερο εργασιακό µέλλον για τη νεολαία, µε µόνιµη

Κάλεσµα προς τα ∆.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Π.Ε . και ΕΛΜΕ Ατ τική ς γ ια σύσκεψη συντ ονισµ ού τ ης
δράσης, Πέµπτη 19/11/2009, στις 7.00 µ.µ. στα γραφεία
της ∆ΟΕ (Ξενοφώντος 15α , πλ. Συντάγµατος)
Το ∆.Σ. του Α’Συλλόγου Αθηνών εκπαιδευτικών Α'βάθµιας εκπαίδευσης συνεδρίασε την Τρίτη 30/10/09 και
συζήτησε για τις εξελίξεις που διαµορφώνονται µε τη
συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, το νέο προϋπολογισµό,
τη συνάντηση της Υπουργού Παιδείας µε τις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό κίνηµα.
Προτείνουµε στους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ για
την επόµενη περίοδο :
Τη στήριξη και συνδιοργάνωση της πανελλαδικής κινητοποίησης που καλεί το Συντονιστικό Ωροµίσθιων εκπαιδευτικών το Σάββατο 28 Νοέµβρη µε κυρίαρχο το αίτηµα για σταθερή και µόνιµη εργασία.
Τη στήριξη και συνδιοργάνωση µε το Συντονιστικό
Νηπιαγωγών κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας την
∆ευτέρα 30 Νοέµβρη, την υποστήριξη και υιοθέτηση
του σχεδίου νόµου για το ωράριο που επεξεργάστηκε το
Συντονιστικό, την ανάδειξη όλων των προβληµάτων της
προσχολικής αγωγής.
Τη συµµετοχή στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις
ενάντια στον κρατικό αυταρχισµό τη ∆ευτέρα 7 ∆εκέµ-

και σταθερή δουλειά για όλους: να
σταµατήσει ο εφιάλτης της ανεργίας,
να καταργηθούν µε νόµο οι απολύσεις
και το καθεστώς της επισφαλούς εργασίας µε τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις (συµβασιούχοι, stage, ωροµίσθιοι, νοικιαζόµενοι)
Καλούµε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να πλαισιώσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις και µε την ενεργό
συµµετοχή του να δώσει τον χαρακτήρα του φετινού ∆εκέµβρη, την αρχή
ενός µαζικού, οργανωµένου και νικηφόρου αγώνα των εργαζόµενων και
της νεολαίας.

Απόφαση της Γ’ ΕΛΜΕ

βρη, ένα χρόνο µετά τη δολοφονία του µαθητή Γρηγορόπουλου.
Την απαίτηση για απεργιακή κινητοποίηση και πανεκπαιδευτική δράση ενάντια στη λιτότητα και τον προϋπολογισµό από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες. Την προοπτική διοργάνωσης κινητοποιήσεων ενάντια στη λιτότητα.
Την οργάνωση πλατιάς σύσκεψης συντονισµού Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ στις αρχές ∆εκέµβρη, µε συγκεκριµένο θέµα την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη.
Την ανάγκη να ξεδιπλωθούν δράσεις, πρωτοβουλίες, καµπάνιες και αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα αναδεικνύουν τα ζητήµατα αυτά, θα απαιτούν άµεσες λύσεις
στα ταµεία και τον ΟΠΑ∆, θα αντιστέκονται σε νέα
αντιασφαλιστικά µέτρα και θα προβάλλουν το σύνολο
των δικαιωµάτων και αιτηµάτων µας στην ασφάλιση και
περίθαλψη. Την άµεση ανάγκη έκδοσης σχετικής αφίσας σε αυτή την κατεύθυνση µε αντίστοιχο περιεχόµενο
(κάτω τα χέρια από τα ταµεία – άµεση κρατική χρηµατοδότηση σε Ταµείο Πρόνοιας και ΟΠΑ∆ – κοινωνική
ασφάλιση και περίθαλψη για όλους).
Τέλος, προτείνουµε την κοινή παρουσία για µια ακόµη
χρονιά των Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ στην πορεία του
Πολυτεχνείου µε δικά τους µπλοκ πίσω από τα µπλοκ
των φοιτητικών συλλόγων. (15:30, πλ. Κλαυθµώνος)

Σύλλογος ∆ασκάλων Α’ Αθήνας

Η COSCO και η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού στον Πειραιά, οι χιλιάδες νέοι
εργαζόµενοι στα stage µπροστά στην µαζική απόλυση τους και πιο πρόσφατο
παράδειγµα η επίθεση στους ωροµίσθιους και τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς από τη νέα Υπουργό Παιδείας, Άννα ∆ιαµαντοπούλου.
Η ∆ιαµαντοπούλου ξέχασε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της προς τους εκπαιδευτικούς και στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νοµοσχέδιο για τον τρόπο πρόσληψης τους. Είπε ότι το σύστηµα που
υπάρχει µέχρι τώρα οδηγεί σε «καρδιακή ανακοπή» της εκπαίδευσης καθώς
«πρυτανεύουν τα κονέ, τα βύσµατα και οι άκρες». Στην ουσία, προσπάθησε να
ντύσει µε «αξιοκρατικό» περιτύλιγµα το σχέδιο της για περικοπές τόσο στα
κονδύλια όσο και στο προσωπικό.
Ανακοίνωσε ότι οι προσλήψεις θα γίνονται µόνο µέσω του ΑΣΕΠ και δεν θα
λαµβάνονται υπόψη οι πίνακες (αναπληρωτών, ωροµισθίων κτλ.) που υπάρχουν. Στην πραγµατικότητα ανατρέπει τα σχέδια περίπου 25 χιλιάδων ανθρώπων που «υπηρετούν χρόνια και χρόνια ως ωροµίσθιοι, όχι για να παίρνουν 10
ευρώ την ώρα µικτά χωρίς βιβλιάριο υγείας, αλλά επειδή το ίδιο το κράτος
τους έδινε την προοπτική της µόνιµης και σταθερής εργασίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συντονιστικού Ωροµισθίων Αθήνας.
Η ∆ιαµαντοπούλου δικαιολογεί αυτήν την πρόταση της ως χτύπηµα στα
«κονέ», αλλά είναι σαν να λέει ότι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι φταίνε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ξεχνάει ότι οι κυβερνήσεις των προηγούµενων χρόνων
δεν έκαναν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για τα τεράστια κενά στα σχολεία, αλλά κάλυπταν αυτές τις θέσεις µε ωροµίσθιους ή αναπληρωτές.

Ψέµατα
Το άλλο ψέµα είναι ότι αυτή η απόφαση είναι ενάντια στις πελατειακές αποσπάσεις στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτό το ζήτηµα άλλη µια «παράλειψη» της ∆ιαµαντοπούλου είναι ότι προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού σε αυτές τις υπηρεσίες έχουν να γίνουν από το 1992 και δεν θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τους αποσπασµένους. Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήσει αυτές οι αποσπάσεις να γίνονται από τα αρµόδια
όργανα από το 2002 και µετά (µε νόµο που πέρασε το ΠΑΣΟΚ) αυτές κρίνονται από τον εκάστοτε υπουργό για προφανείς λόγους.
Στην συνέντευξη της ανακοίνωσε ότι χρειάζεται να υλοποιηθεί ο θεσµός
του «δόκιµου εκπαιδευτικού» για τα πρώτα δύο χρόνια. Με άλλα λόγια, να βάλει σε εφαρµογή ένα κοµµάτι της αξιολόγησης που έχει µείνει στα χαρτιά
εξαιτίας του κινήµατος των φοιτητών και των εκπαιδευτικών. Με αυτό βάζει
ως στόχο να χτυπήσει το δικαίωµα στην απεργία των νέων κοµµατιών λόγω
του φόβου τους για το αν θα περάσουν το στάδιο του δόκιµου και ταυτόχρονα να υπονοµεύσει την µονιµότητα στον δηµόσιο τοµέα.
Οι αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι άµεσες. Το Συντονιστικό Ωροµίσθιων έβγαλε ανακοίνωση που καλεί σε συνέλευση µαζί µε την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών για την Κυριακή 22/11, ενώ έχει
καλέσει ήδη σε διαδήλωση το Σάββατο στις 28 Νοέµβρη στα Προπύλαια στις
11 το πρωΐ. Την αντίθεση τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου έχουν ήδη
δείξει µε τοποθετήσεις τους τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ∆ΟΕ.
Η απάντηση στην ∆ιαµαντοπούλου και στα σχέδια της για την περαιτέρω
υποβάθµιση της Παιδείας και της ζωής χιλιάδων εκπαιδευτικών µπορεί και
πρέπει να δοθεί αποτελεσµατικά και µαζικά. Την Πέµπτη 19 Νοέµβρη υπάρχει
στα γραφεία της ∆ΟΕ συνάντηση συντονισµού για τις κινητοποιήσεις στην
επέτειο της εξέγερσης του ∆εκέµβρη. Χρειάζεται να µπει και το θέµα των
ωροµισθίων. Όλοι µαζί µπορούµε να τους σταµατήσουµε και να βάλουµε και
τη ∆ιαµαντοπούλου στη λίστα µε τον Αρσένη, τη Γιαννάκου, τον Κοντογιαννόπουλο και όποιον άλλο κοντραρίστηκε µε το πανεκπαιδευτικό κίνηµα.

Νεκτάριος ∆αργάκης

