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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Να τιµωρηθούν οι δολοφόνοι του
Αλέξη και του Μοχάµεντ Καµράν

Stage, συµβασιούχοι, ωροµίσθιοι
Μονιµοποίηση εδώ και τώρα!

Κάτω τα χέρια απ’τα Tαµεία,
κάτω τα χέρια απ’τις γυναίκες

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9

σελίδα 11

σελίδα 7

σελίδα 6

Συνέχεια στη σελίδα 3

Οιι  πποορρεείίεεςς  γγιιαα  ττοο  γγιιοορρτταασσµµόό  ττηηςς
εεξξέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ππάά--
νντταα  κκοουυββααλλάάννεε  εεππίίκκααιιρραα  µµηηννύύµµαα--

τταα..  ΦΦέέττοοςς,,  όόµµωωςς,,  οοιι  χχιιλλιιάάδδεεςς  δδιιααδδηηλλωωττέέςς
πποουυ  ββγγήήκκαανν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,
σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  κκααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  άάλλλλεεςς
ππόόλλεειιςς  έέσσττεειιλλαανν  έένναα  ξξεεχχωωρριισσττόό,,  ξξεεκκάάθθαα--
ρροο  κκααιι  δδυυννααττόό  µµήήννυυµµαα::  ΗΗ  ααλλλλααγγήή  κκυυββέέρρ--
ννηησσηηςς  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  µµααςς  εεκκττρρέέψψεειι
ααππόό  ττηη  σσττααθθεερρήή  ααππόόφφαασσήή  µµααςς  ––  ∆∆εενν  θθαα
ππλληηρρώώσσοουυµµεε  εεµµεείίςς  γγιιαα  ττηηνν  κκρρίίσσηη  πποουυ  δδηη--
µµιιοούύρργγηησσαανν  οοιι  ττρρααππεεζζίίττεεςς  κκααιι  οοιι  άάλλλλοοιι  κκαα--
ππιιττααλλιισσττέέςς..

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΥΝΕΒΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΟΧΑΜΕΝΤ
ΚΑΜΡΑΝ

Συνέντευξη 
µε τον Κώστα
Πάπαδάκη

Παναθηναϊκή Συνέλευση
Κλειστό Γήπεδο Μίλωνα
29/11 Ν. Σµύρνη

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
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ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΣεε  ααδδιιέέξξοοδδοο  γγιιαα  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  ττοουυςς  σσυυµµµµάάχχοουυςς  ττοουυςς
έέχχεειι  µµεεττααττρρααππεείί  οο  ππόόλλεεµµοοςς  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν..    ΟΟ  ίίδδιιοοςς  οο
ΟΟµµππάάµµαα  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  ααννααπποοφφάάσσιισσττοοςς  γγιιαα  ττοο  ττιι  αακκρριιββώώςς
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννεειι::  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααµµεερριικκααννιικκήήςς  ππααρροουυ--
σσίίααςς,,  όόππωωςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  οο  σσττρρααττηηγγόόςς  ΜΜαακκΚΚρρύύσσττααλλ;;  ΉΉ
µµήήππωωςς  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  θθαα  εείίννααιι  κκααθθααρρήή  ττρρέέλλαα,,  όόππωωςς  υυπποο--
σσττηηρρίίζζεειι  οο  ΚΚααρρλλ  ΑΑιικκεεννµµππέέρριι,,  οο  ππρρεεσσββεευυττήήςς  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ
σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν  σσεε  έένναα  ααππόόρρρρηηττοο  δδιιππλλωωµµααττιικκόό  έέγγγγρραα--
φφοο  --ττοο  οοπποοίίοο  χχααρραακκττήήρριιζζεε  ττοονν  ΚΚααρρζζάάιι,,  ττοο  ππρρόόεεδδρροο  ττοουυ
ΑΑφφγγααννιισσττάάνν,,  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά  δδιιεεφφθθααρρµµέέννοο--  πποουυ  δδιιέέρρ--
ρρεευυσσεε  σσττηη  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα;;

«Οι Αµερικάνοι και οι Βρετανοί, που φέρουν το κύ-
ριο 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 άλ-
λα λόγια, εκτός πραγµατικότητας. «Απαιτεί ένα επίπε-
δο δυνάµεων και ένα χρονοδιάγραµµα... που µε δεδο-
µένη την απέχθεια για τον πόλεµο είναι απίθανο να
κρατηθεί». Ούτε ο στρατός, ούτε η «κοινή γνώµη» µπο-
ρούν να συνεχίσουν να ανέχονται αυτόν τον πόλεµο
για πολύ. Η Φαινάνσιαλ Τάιµς συγκρίνει τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες πολεµούν οι «συµµαχικές» δυνά-
µεις στο Αφγανιστάν µε αυτές που επικρατούσαν στον
Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Κανένας στρατός δεν µπορεί
να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες για πολύ.

Χειρότερα

ΣΣττοο  µµεεττααξξύύ  οο  ππόόλλεεµµοοςς  ππηηγγααίίννεειι  ααππόό  ττοο  κκαακκόό  σσττοο  χχεειι--
ρρόόττεερροο  γγιιαα  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  ττοουυςς  ΝΝααττοοϊϊκκοούύςς  ττοουυςς  σσυυµµµµάά--
χχοουυςς::  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα  οοιι  ««ΤΤααλλιιµµππάάνν»»,,  όόππωωςς
οοννοοµµάάζζοουυνν  κκάάθθεε  ααννττίίσστταασσηη  σσττηηνν  κκααττοοχχήή,,  χχττύύππηησσαανν  ξξαα--
νναα,,  µµεε  µµιιαα  εεππίίθθεεσσηη  ααυυττοοκκττοοννίίααςς,,  ττηηνν  ΚΚααµµπποούύλλ  --κκααιι  µµάά--
λλιισστταα  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  ττοουυ  ααεερροοδδρροοµµίίοουυ
((πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  εελλλληηννιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη))  κκααιι  ττηηςς
ααµµεερριικκααννιικκήήςς  σσττρρααττιιωωττιικκήήςς  ββάάσσηηςς  ΚΚααµµππ  ΦΦέέννιιξξ..  

Οι επιθέσεις των «Ταλιµπάν», όχι µόνο µέσα στο ίδιο
το Αφγανιστάν αλλά και στο γειτονικό Πακιστάν -όπου
ο πόλεµος πέρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις-
έχουν δυσκολέψει αφάνταστα τον ανεφοδιασµό των
συµµαχικών δυνάµεων.  Την περασµένη Κυριακή µαχη-
τές «Ταλιµπάν» πυρπόλησαν δυο ακόµα βυτία µε καύ-
σιµα στον δρόµο από τα πακιστανικά σύνορα προς την
Καµπούλ. Συχνά, αντί να πυρπολούν τα φορτηγά απα-
γάγουν 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 Μιρζά-
ντα που εδρεύει στην Καµπούλ», γράφει η Φαινάνσιαλ
Τάιµς, «λέει ότι έχει µάθε να πληρώνει τους Ταλιµπάν
αµέσως, αφού έχασε πρώτα 119 από τα 1000 φορτη-
γά του...». 

Οι «σύµµαχοι», όµως, δεν µπορούν ούτε να τα µαζέ-
ψουν απλά και να φύγουν. Τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις
που στηρίζουν τον πόλεµο υποστηρίζουν ότι αν φύ-
γουν θα κυριαρχήσει το χάος στο Αφγανιστάν. Πρόκει-
ται για υποκρισία. Το επιχείρηµα θυµίζει τις χειρότε-
ρες παραδόσεις της αποικιοκρατίας, που ισχυριζόταν
ότι οι «άγριοι ιθαγενείς» ήταν ανίκανοι να κυβερνή-
σουν τους εαυτούς τους. Πότε, άλλωστε, νοιάστηκαν
οι Μεγάλες ∆υνάµεις για τη µοίρα των απλών ανθρώ-
πων;

Στην πραγµατικότητα οι σύµµαχοι δεν µπορούν να
φύγουν για έναν απλό λόγο: αν αποχωρήσουν ηττηµέ-
νοι 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 θέ-
λουµε να το ξεχάσουµε. Τους ευχόµαστε ολόψυχα τα
χειρότερα. Και θα κάνουµε ότι µπορούµε για να γίνει η
ευχή µας αυτή πραγµατικότητα.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
ΤΩΡΑ!

ΜΜεερριικκάά  ααππόό  τταα  ππιιοο  ααιιµµοοσσττααγγήή
γγεερράάκκιιαα  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  εεττοοιιµµάάζζοο--
ννττααιι  νναα  έέρρθθοουυνν  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ
∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  γγιιαα  νναα
ππάάρροουυνν  µµέέρροοςς  σσττηη  σσύύννοοδδοο  κκοορρυυ--
φφήήςς  ττωωνν  υυπποουυρργγώώνν  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν
ττωωνν  χχωωρρώώνν--µµεελλώώνν  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΕΕ,,
πποουυ  γγίίννεεττααιι  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  µµέέρρεεςς
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  ΣΣττηη  λλίίσστταα  ττωωνν  δδιιεε--
θθννώώνν  ««υυψψηηλλώώνν»»  ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννωωνν
ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  τταα  οοννόόµµαατταα  ττωωνν
χχεειιρρόόττεερρωωνν  χχαασσάάππηηδδωωνν  ττωωνν  ττεε--
λλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν..

Πρώτο και καλύτερο το όνοµα
της Χίλαρι Κλίντον, της υπουρ-
γού Εξωτερικών του Μπάρακ
Οµπάµα, του αµερικανού προέ-
δρου που εκλέχτηκε πριν από
ένα χρόνο µοιράζοντας υποσχέ-
σεις ότι θα σταµατήσει τον  πό-
λεµο και τώρα στέλνει ολοένα
και περισσότερα στρατεύµατα
στο Αφγανιστάν. Γιατί, όπως δη-
λώνει τώρα «η σπουδαιότερη
απειλή για την ασφάλεια των
ΗΠΑ είναι τα τροµοκρατικά δί-
κτυα όπως η αλ Κάιντα». Ο πόλε-
µος του Μπους κατά της τροµο-
κρατίας συνεχίζεται, µε άλλα λό-
για.

Ύστερα είναι ο Ντέιβιντ Μίλι-
µπαντ. Ο Μίλιµπαντ, που πέρασε
από διάφορες υπουργικές θέσεις
την εποχή του Τόνι Μπλερ ανέλα-
βε το υπουργείο Εξωτερικών
στην κυβέρνηση του Γκόρντον
Μπράουν. Μια από τις πρώτες
του πρωτοβουλίες ήταν η προ-
σπάθεια να αναβιώσει ένα ψυ-
χροπολεµικό κλίµα ενάντια στην
Ρωσία µε αφορµή τον πόλεµο
στη Γεωργία το καλοκαίρι του
2008. «Η θέα των Ρωσικών τανκς
να εισβάλλουν σε µια ανεξάρτη-
τη χώρα... πάγωσε το αίµα σε
πολλούς ανθρώπους»  δήλωνε
γεµάτος «ανησυχία» τότε. Για τα
αµερικανικά και τα βρετανικά
τανκς στο Ιράκ και το Αφγανι-
στάν φυσικά δεν υπήρχε καµιά
απολύτως ανησυχία. Ούτε το αί-
µα κανενός πάγωσε, προφανώς...

Ακολουθεί το όνοµα του Μπερ-
νάρ Κουσνέρ, του υπουργού
Εξωτερικών του Σαρκοζί. Ο
Κουσνέρ δεν ήταν απλά και µόνο
ένας από τους λίγους Γάλλους
πολιτικούς που στήριξαν δηµό-
σια και ανοιχτά τον πόλεµο του
Μπους αλλά και ένας από τους
πρωτεργάτες των εκβιασµών της
∆ύσης σε βάρος του Ιράν. Το πυ-
ρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, λέ-
ει, είναι πρόκληση απέναντι στο
Ισραήλ. Η πρόοδος των συνοµι-
λιών 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

ούτε µε την ασφάλεια, ούτε µε
την ειρήνη, ούτε µε τη συνεργα-
σία, 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 «κατορθώµα-
τα» που προβάλει αυτές τις µέ-
ρες ο οργανισµός είναι και η εκ-
παίδευση «συνοριακών φρου-
ρών» στο Τατζικιστάν, «που θα
τους βοηθήσει να αντιµετωπί-
σουν το εξαιρετικά σηµαντικό έρ-
γο της αύξησης της κρατικής
ασφάλειας στα κρατικά σύνορα,
ιδιαίτερα στα σηµαντικά νότια
σύνορα µε το Αφγανιστάν». Η
«διαφήµιση» του σηµαντικού έρ-
γου του ΟΑΣΕ στο Τατζικιστάν
συνοδεύεται και από µια φωτο-
γραφία των συνοριακών φρου-
ρών -µε στολές παραλλαγής και
εξάρτυση εκστρατείας. 

Ο ΟΑΣΕ δεν αποτελεί κάποιου
είδους απάντηση στην παγκό-
σµια κυριαρχία των ΗΠΑ πάνω
στον πλανήτη, αλλά ένα «φό-
ρουµ» για την οργάνωση και τον
συντονισµό αυτής της κυριαρ-
χίας -σε συνεργασία µε τους πι-
στούς της συµµάχους. Ο στόχος
του ΟΑΣΕ δεν είναι η ειρήνη
«από το Βανκούβερ µέχρι το
Βλαδιβοστόκ» αλλά η εξασφάλι-
ση 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 υπο-
γραφή της «τελικής πράξης του
Ελσίνκι». Αντιµέτωπες µε τις πιέ-
σεις της οικονοµικής κρίσης οι
χώρες της ∆ύσης έψαχναν την
εποχή εκείνη τρόπους να µειώ-
σουν την αιµορραγία των στρα-
τιωτικών δαπανών. Η ∆ΑΣΕ ήταν

ένας από τους ελάχιστους οργα-
νισµούς της εποχής εκείνης στον
οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι
από τις κυβερνήσεις και των δύο
µπλοκ. Οι ψυχροπολεµικοί σχο-
λιαστές αντιµετώπισαν τότε την
υπογραφή της «τελικής πράξης»
σαν µια µεγάλη υποχώρηση της
∆ύσης απέναντι στη Ρωσία.
Όπως γράφει όµως ακόµα και η
Καθηµερινή  «στην πραγµατικό-
τητα, η Σοβιετική Ένωση πετύ-
χαινε µεν αναγνώριση των µετα-
πολεµικών συνόρων, όµως η ∆ύ-
ση κατάφερνε από την άλλη
πλευρά να δεσµεύσει τις τότε 35
χώρες-µέλη της ∆ΑΣΕ στο όραµα
µιας Ευρώπης στην οποία θα επι-
κρατούσε ο σεβασµός των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και η
ελεύθερη οικονοµία».

Εκπρόσωπος

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  ααννέέλλααββεε  ττηηνν  ππρροοεε--
δδρρεείίαα  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΕΕ  γγιιαα  ττοο  22000099..  ΤΤοονν
ΙΙοούύννηη  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  µµιιαα
άάττυυππηη  σσύύννοοδδοοςς  ττωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν
ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττοουυ  οορργγααννιισσµµοούύ
σσττηηνν  ΚΚέέρρκκυυρραα..  ΚΚααθθόόλλοουυ  ττυυχχααίίαα,,
ττιιςς  ίίδδιιεεςς  µµέέρρεεςς  έέγγιιννεε  σσττηηνν  ΚΚέέρρκκυυ--
ρραα  κκααιι  µµιιαα  άάλλλληη  σσυυννάάννττηησσηη  --ααννάά--
µµεεσσαα  σσττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττηηςς
ΡΡωωσσίίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ..  

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 Καρα-
µανλή και της Ντόρας: η Ελλάδα
συνεχίζει να παρέχει κάθε είδους
διευκολύνσεις στον αµερικανικό
στρατό για τις εξορµήσεις του
στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκά-

νια ενώ ο ελληνικός στρατός συ-
νεχίζει να βρίσκεται στο Αφγανι-
στάν µε την προσδοκία ότι ο ελ-
ληνικός καπιταλισµός θα αναδει-
χθεί στον βασικό συνεταίρο του
αµερικανικού ιµπεριαλισµού στην
περιοχή. 

Τον περασµένο Μάη, όπως
αποκάλυψαν ρεπορτάζ την προη-
γούµενη εβδοµάδα, ο Καραµαν-
λής είχε συµφωνίσει στην µετακί-
νηση της Ελληνικής ∆ύναµης
Αφγανιστάν στην «καυτή» περιο-
χή Φεράτ. Είχε αρχίσει η εκπαί-
δευση 104 αξιωµατικών και κοµά-
ντος 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 ασφα-
λή) Καµπούλ και δεν θα µετακι-
νηθεί στην εµπόλεµη ζώνη της
Φεράτ, όπως είχε αποφασίσει η
κυβέρνηση της Ν∆ δεν έχουν την
παραµικρή αξία: ένα από τα βα-
σικά ζητήµατα που θα διαπραγ-
µατευθεί το υπουργείο Εξωτερι-
κών στα παρασκήνια της διάσκε-
ψης του ΟΑΣΕ θα είναι, χωρίς
καµιά αµφιβολία, τα «εθνικά»
ανταλλάγµατα για την µεγαλύτε-
ρη εµπλοκή της Ελλάδας στον
πόλεµο του Αφγανιστάν.

Η σύνοδος του ΟΑΣΕ δεν φέρ-
νει ούτε την ασφάλεια, ούτε τη
συνεργασία, ούτε την ειρήνη.
Φέρνει εκβιασµούς, απειλές, ψυ-
χροπολεµικά παζάρια και πόλε-
µο. Για αυτό θα είµαστε και εµείς
εκεί: όχι στη σύνοδο, αλλά έξω
από αυτήν, µε τα πανό µας και τα
συνθήµατά µας: όχι στον πόλε-
µο, να γυρίσει τώρα πίσω ο ελλη-
νικός στρατός από το Αφγανι-
στάν, λεφτά για την παιδεία και
την υγεία, όχι για εξοπλισµούς.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σύνοδος γερακιών
στην Αθήνα

Από τη µεγάλη διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του Κλίντον το 1999
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στόχος 
120.000 €
ΣΣτταα  3399..665500  εευυρρώώ  ααννέέββηηκκεε  οο  δδεείίκκττηηςς

ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααµµππάάννιιααςς  γγιιαα  ττηηνν
ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  µµεε  τταα  88..445500  εευυ--
ρρώώ  πποουυ  µµααζζεεύύττηηκκαανν  ττηηνν  ββδδοοµµάάδδαα  πποουυ
ππέέρραασσεε..  

ΟΟιι  ππρροοσσωωππιικκέέςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς  σσααςς  σσυυ--
ννεεχχίίζζοοννττααιι  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς
σσυυννδδρροοµµηηττώώνν  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα..  ΕΕυυχχαα--
ρριισσττοούύµµεε  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  κκααιι  ττιιςς  φφίίλλεεςς
πποουυ  µµααςς  έέσσττεειιλλαανν::  ∆∆ήήµµηηττρραα  ΚΚ..  770000  εευυ--
ρρώώ,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑ..  220000,,  ααππόό  115500  εευυρρώώ  οοιι
ΣΣύύλλββιιαα  ΦΦ..,,  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛ..  κκααιι  ΑΑνναασστταασσίίαα
ΜΜ..,,  ααππόό  110000  εευυρρώώ  οοιι  ΚΚώώσσττααςς  ΣΣ..,,  ΓΓιιώώρρ--
γγοοςς  ΡΡ..,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚ..,,  ΠΠααγγώώνναα  ΣΣ..,,  ΗΗλλίίααςς
ΑΑ..,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜ..,,  ΈΈφφηη  ΣΣ..,,  ααππόό  7700  εευυρρώώ  ηη
ΕΕυυγγεεννίίαα  ΚΚ..  κκααιι  ηη  ΕΕλλέέννηη  ΣΣ..,,  ααππόό  5500  εευυ--
ρρώώ  οοιι  ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠ..,,  ΈΈµµυυ  ΑΑ..,,  ΧΧρριισσττίίνναα
ΚΚ..,,  ΛΛίίνναα  ΤΤ..,,  ΧΧρρύύσσαα  ∆∆..,,  ααππόό  2200  εευυρρώώ  ΞΞέέ--
ννιιαα  ΠΠ..,,  ΧΧρρύύσσαα  ΤΤ..,,  ΜΜάάρριιοοςς  ΜΜ..,,  ΕΕλλέέννηη  ΣΣ..,,
ΒΒάάσσωω  ΛΛ..,,  ΚΚυυρριιαακκήή  ΤΤ..,,  ΑΑννττώώννηηςς  ΚΚ..,,  ΜΜιι--
χχάάλληηςς  ∆∆..  κκααιι  ΚΚώώσσττααςς  ΣΣ..  

ΜΜεεττάά  ττοο  ττρριιήήµµεερροο  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείί--
οουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ττοο  δδιιήήµµεερροο  σσυυζζηηττήήσσεεωωνν
σσττηη  ΝΝοοµµιικκήή  πποουυ  οορργγααννώώννεειι  ττοο  ΣΣΕΕΚΚ..  ΗΗ
οοιικκοοννοοµµιικκήή  σσααςς  σσττήήρριιξξηη  εείίννααιι  ααππααρρααίί--
ττηηττηη  γγιιαα  νναα  µµπποορρέέσσοουυµµεε  νναα  κκααλλύύππττοουυ--
µµεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττέέττοοιιωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν
((υυλλιικκάά,,  εειισσιιττήήρριιαα  κκλλππ))  πποουυ  ββοοηηθθάάννεε
όόλληη  ττηηνν  ΑΑρριισσττεερράά  νναα  ξξεεκκααθθααρρίίζζεειι  ττιιςς
ιιδδέέεεςς  κκααιι  ττηηνν  δδρράάσσηη  ττηηςς  σστταα  µµεεγγάάλλαα
ζζηηττήήµµαατταα  κκααιι  ττιιςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  ττηηςς  ππεε--
ρριιόόδδοουυ..  ΕΕλλάάττεε  σσττοο  ττρριιήήµµεερροο  κκααιι  εεννιι--
σσχχύύσσττεε  όόσσοο  ππεερριισσσσόόττεερροο  µµπποορρεείίττεε!!

Eντυπωσιακή εµφάνιση µαθητών στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Θα το βρείτε ΦΦεειιδδίίοουυ  1144--1166
στο  Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
(πίσω από Τιτάνια-REX) 2105247584

ΗΗ κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ππρροοχχωωρράάεειι  µµεε  ρραα--
γγδδααίίοουυςς  ρρυυθθµµοούύςς  σσττηηνν  ααννααττρροοππήή  αακκόόµµαα
κκααιι  ττωωνν  χχλλωωµµώώνν  υυπποοσσχχέέσσεεωωνν  πποουυ  άάφφηηννεε

νναα  εεννννοοηηθθοούύνν  ππρροοεεκκλλοογγιικκάά,,  κκααιι  υυιιοοθθεεττεείί  ττηηνν  ππιιοο
εεππιιθθεεττιικκήή  ααττζζέένντταα  σσεε  όόλλαα  τταα  µµέέττωωππαα..

Στο µέτωπο της οικονοµίας οι διαβεβαιώσεις
ότι η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει την αναθέρµαν-
ση µέσα από την ενίσχυση της ζήτησης πάνε πε-
ρίπατο. ∆ίπλα στην καρατόµηση 40 000 εργαζό-
µενων stage, η Άννα ∆ιαµαντοπούλου έρχεται να
προσθέσει την επίθεση σε 35 000 εκπαιδευτικούς
επισφαλούς απασχόλησης. Αν συνυπολογίσουµε
και τους συµβασιούχους που απειλούνται, η κυ-
βέρνηση 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 οι-
κονοµικό επιτελείο παριστάνει ότι έχει «προοδευ-
τική 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 ερ-
γατικό εισόδηµα συρρικνώνεται, το ΠΑΣΟΚ απει-
λεί να µειώσει τις συντάξεις και να φορτώσει στις
γυναίκες εργαζόµενες πάνω από µια δεκαετία
στα όρια συνταξιοδότησης. Πρόκειται για επιθέ-
σεις 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 φορ-
τώνουν οι τράπεζες στον Προϋπολογισµό. Οι τρα-
πεζίτες δανείζονται µε 1% από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα και χρεώνουν 5% στο ελληνικό δη-
µόσιο. Τώρα απειλούν να το ανεβάσουν ακόµα πιο
πάνω, µε πρόσχηµα το «υψηλό ρίσκο». Στο βωµό

αυτής της αλητείας θυσιάζει τις δουλειές των νέ-
ων και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των γυναι-
κών ο Γιώργος Παπανδρέου και οι υπουργοί του.

Τα ίδια βρόµικα παιχνίδια στις πλάτες µας παί-
ζονται και στα ζητήµατα του πολέµου. Πίσω από
τις φιέστες για τον ΟΑΣΕ και τα µεγάλα λόγια για
ασφάλεια, συνεργασία, και «ευρωπαϊκή προοπτι-
κή των γειτόνων», η κυβέρνηση βαθαίνει την
εµπλοκή της Ελλάδας στους πόλεµους του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ µεταφέρουν την «αντιπυ-
ραυλική 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 αναπληρω-
τής υπουργός � Αµυνας Μπεγλίτης συµφώνησε µε
τον αµερικανό οµόλογό του σε αυτή την προοπτι-
κή, την ώρα που ο Βενιζέλος παριστάνει τον
σκληρό διαπραγµατευτή µε το ΝΑΤΟ για το
Αφγανιστάν! Η απαίτηση να γυρίσει πίσω ο ελλη-
νικός στρατός από το Αφγανιστάν, οι φρεγάτες
από τη Σοµαλία και το Λίβανο και να κλείσουν οι
βάσεις είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Ασυλία

ΣΣττοο  µµέέττωωπποο  ττηηςς  κκαατταασσττοολλήήςς,,  ηη  αασσυυλλίίαα  ττωωνν  δδοο--
λλοοφφόόννωωνν  κκααιι  ββαασσααννιισσττώώνν  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  σσυυννεεχχίίζζεε--
ττααιι..  ΗΗ  δδίίκκηη  γγιιαα  ττοουυςς  δδοολλοοφφόόννοουυςς  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηη--
γγοορρόόπποουυλλοουυ  δδεενν  ββρρίίσσκκεειι  ……ππόόλληη  γγιιαα  έέδδρραα  ττηηςς,,  ηη
ααννάάκκρριισσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίθθεεσσηη  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΚΚοούύ--
ννεεββαα  εείίννααιι  µµάάχχηη  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ππάάεειι  σσττοο  ααρρχχεείίοο,,  οοιι  ββαα--
σσααννιισσττέέςς  ττοουυ  ΜΜοοχχάάµµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν  κκρρύύββοοννττααιι  ππίίσσωω
ααππόό  ββρροοµµεερρέέςς  σσυυκκοοφφααννττίίεεςς  όόττιι  ππέέθθααννεε  ααππόό  χχρρήή--
σσηη  ννααρρκκωωττιικκώώνν!!

Οι µαζικές και µαχητικές διαδηλώσεις για την
επέτειο του Πολυτεχνείου έδειξαν πολύ καθαρά
την αποφασιστικότητα χιλιάδων νέων, και όχι τό-
σο νέων, αγωνιστών να µην αφήσουν αυτές τις
επιθέσεις να περάσουν. ΄Εδειξαν ότι οι εργαζό-
µενοι 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 ελληνοαµερι-
κανική πολεµική συνεργασία θα έχει την ίδια υπο-
δοχή 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 Πανεργα-
τική έκρηξη όπως του 2001 ενάντια στον Γιαννί-
τση και του 2008 ενάντια στον Μαγγίνα και την
Πετραλιά, για να µην περάσει η νέα επίθεση στο
Ασφαλιστικό και ο προϋπολογισµός της αφαίµα-
ξης των εργαζόµενων.

ΑΑυυττήή  εείίννααιι  ηη  άάµµεεσσηη  ααττζζέένντταα  ττωωνν  εερργγααττώώνν  κκααιι
ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  πποουυ  έέββγγααλλεε  σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο  οο  γγιιοορρ--
τταασσµµόόςς  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ..  ΤΤοο  ββάάρροοςς  ππέέφφττεειι  σσττιιςς
δδυυννάάµµεειιςς  ττηηςς  ΑΑρριισσττεερράάςς  νναα  ττηηνν  ααγγκκααλλιιάάσσοουυνν,,  νναα
ττηηνν  οορργγααννώώσσοουυνν  κκααιι  νναα  ττηηνν  ππρροοωωθθήήσσοουυνν  εεννωωττιικκάά
κκααιι  αασσυυµµββίίββαασστταα  µµέέχχρριι  ττηη  ννίίκκηη..  ΟΟιι  δδυυννάάµµεειιςς  ττηηςς
ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήήςς  ααρριισσττεερράάςς  δδίίννοουυνν  ττοονν  κκααλλύύττεε--
ρρόό  ττοουυςς  εεααυυττόό  γγιιαα  ααυυττήή  ττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή..    

Το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζόµε-
νων στους ∆ήµους και η Εκτελεστική Επιτροπή όρισε την ηµεροµηνία για την Πέµπτη 5 ∆εκέµ-
βρη, 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 κινητοποι-
ήσεων ενάντια στις επιθέσεις της νέας κυβέρνησης. Ανάµεσά στα αιτήµατα της απεργίας ξεχω-
ρίζουν η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η µονιµοποίηση των εργαζοµένων ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου και η κάλυψη των κενών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό. Η απο-
τροπή 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 οµοσπον-
δίες. Για να αναγκαστούν οι ηγεσίες ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ κα κάνουν το καθήκον τους.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

∆ΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Ασφαλιστικό 
απολύσεις 

πόλεµος 
καταστολή

∆ΗΜΟΙ

2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  55  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
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ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΡΑ

ΣΣυυννεεχχίίζζοουυνν  µµεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  έένντταασσηη  αανναακκοοιιννώώννοοννττααςς  ττηηνν  55ηη  κκαα--
ττάά  σσεειιρράά  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  ssttaaggee..  ΤΤοο  ΠΠααννεελλ--
λλααδδιικκόό  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  πποουυ  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133//1111
ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  κκααλλέέσσεειι  σσεε  ππααννεελλλλααδδιικκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα  ττηηνν  εερρχχόόµµεεννηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2200//1111..  

Μετά από µια ακόµα σηµαντική αγωνιστική δράση την
προηγούµενη Πέµπτη 12/11, οι εργαζόµενοι στα Stage έδει-
ξαν 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 προ-
σλήψεών µας, την άλλη στιγµή παραδεχόταν πως είναι θέµα
πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε µο-
νιµοποίησή µας. Η προειδοποίηση από την δικιά µας την µε-
ριά ήταν ξεκάθαρη. ∆εν θα σταµατήσουµε να διαδηλώνουµε.
Θα βρισκόµαστε κάθε βδοµάδα στο δρόµο µέχρι να δικαιω-
θούµε», ανέφερε η ΛΛίίαα  ΚΚοουυττρράάκκοουυ από το Πανελλαδικό Συ-
ντονιστικό εργαζόµενων µε stage αµέσως µετά την συνάντη-
ση που είχαν µε τον υπουργό εσωτερικών Γ. Ραγκούση. «Πα-
ρά τις επιθέσεις που δεχόµαστε από την κυβέρνηση και τα
ΜΜΕ, εµείς δεν πρόκειται να σταµατήσουµε. Η συµπαρά-
σταση του κόσµου, αλλά και η αποφασιστικότητα των συνα-
δέλφων και τα µηνύµατα που δεχόµαστε από όλη την Ελλά-
δα 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 µέ-
χρι το συνέδριο του Εργατικό Κέντρου Θεσσαλονίκης. ∆υ-
στυχώς 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 ΝΝίίκκοοςς
ΤΤοουυρρννάάςς. «Μετά από αυτό οι εργαζόµενοι συνέχισαν την πο-
ρεία 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 ξεχείλι-
ζε».

∆υναµική

««ΣΣτταα  ΓΓιιάάννννεενναα  ηη  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  ΝΝοοµµααρρχχίίαα  εείίχχεε
οορργγιισσµµέέννοο  χχααρραακκττήήρραα..  ΠΠααρράά  ττοουυ  όόττιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε
ssttaaggee    σσττοονν  ννοοµµόό  εείίννααιι  δδιιάάσσππααρρττοοιι  κκααιι  ααυυττόό  δδεενν  ββοοηηθθάάεειι  σσττοονν
σσυυννττοοννιισσµµόό  ττοουυςς,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα,,  κκυυρρίίωωςς  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  ααππόό  ττοο
ΙΙΚΚΑΑ  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  ττοουυ  ννοοµµοούύ  ήήτταανν  δδυυννααµµιικκήή..  ΦΦυυσσιικκάά  µµεε
ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηηςς  νναα  ααρρννεείίττααιι  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  δδιιάάλλοογγοο  κκααιι  οο  ΝΝοο--
µµάάρρχχηηςς  ΙΙωωααννννίίννωωνν  πποουυ  ττοουυςς  σσυυννάάννττηησσεε  δδεενν  εείίχχεε  ττίίπποοτταα  κκααιι--
ννοούύρριιοο  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι»»,,  εεξξηηγγεείί  ηη  ΑΑρργγυυρρήή  ΕΕρρωωττοοκκρρίίττοουυ..  

Οι ίδιες εικόνες έρχονται από παντού. Στην Πάτρα οι ερ-
γαζόµενοι του νεοσύστατου σωµατείου εργαζόµενων Stage
Αχαϊας «η Αλληλεγγύη» έκαναν διαδήλωση και πορεία από
την Νοµαρχία στο ∆ήµο. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά κατέθε-
σαν 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 ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοολλττσσίίδδααςς  από το Πανελλαδικο Συντονιστι-
κό 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 ερ-
γαζόµενων στα  stage θα βρεθεί στην πανελλαδική κινητο-
ποίηση των συµβασιούχων την ερχόµενη Τετάρτη µε σκοπό
να δηλώσει την συµπαράστασή µας στον αγώνα τους για µό-
νιµη 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 σύν-
θηµα Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία θα παραµένει επίκαιρο όσο οι
άνθρωποι ζουν σε καθεστώς εκµετάλλευσης»

STAGE Συμβασιούχοι
ΜΜεε  δδεεύύττεερρηη  µµεεγγάάλληη,,  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααυυττήή  ττηη  φφοο--

ρράά,,  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηνν  εερρχχόόµµεεννηη  ΠΠέέµµππττηη  1199//1111
σσττιιςς  1100ππµµ  σστταα  ΠΠρροοππύύλλααιιαα,,  ααππααννττάάννεε  οοιι  σσυυµµββαασσιι--
οούύχχοοιι  όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσττηηνν  ααδδιιααλλλλααξξίίαα  ττηηςς  κκυυ--
ββέέρρννηησσηηςς  πποουυ  ααρρννεείίττααιι  νναα  µµοοννιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττοουυςς
δδεεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν
εεδδώώ  κκααιι  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  ππάάγγιιεεςς  κκααιι  δδιιααρρκκεείίςς  ααννάά--
γγκκεεςς  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα..    

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 Νοµαρ-
χίες και Περιφέρειες, από ∆ΕΚΟ βρέθηκαν όλοι
µαζί να διαδηλώσουν ενάντια στην εργασιακή οµη-
ρία που τους έχουν καταδικάσει οι κυβερνήσεις
των τελευταίων δεκαετιών. «Το δόγµα των µην
προσλήψεων της κυβέρνησης Σηµίτη είχε οδηγή-
σει . Η σύσταση των εργαζόµενων και των µπλοκ
τους ήταν ετερογενής, το αίτηµα όµως ενιαίο.
«Μονιµοποίηση όλων τώρα. Καµιά απόλυση».

Αρχή

««ΗΗ  σσηηµµεερριιννήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν
έέρργγοουυ  κκααιι  οορριισσµµέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  ααρρχχήή..
ΗΗ  ππρρώώττηη  ααυυττήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσττέέφφθθηηκκεε  µµεε  ττεερράά--
σσττιιαα  εεππιιττυυχχίίαα..  ΧΧιιλλιιάάδδεεςς  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι
σσήήµµεερραα  σσττοο  δδρρόόµµοο..  ΦΦαανντταασσττεείίττεε  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  ααππόό
εεδδώώ  κκααιι  ππέέρραα  πποουυ  έέχχοουυµµεε  ξξεεκκιιννήήσσεειι  νναα  οορργγααννωω--
ννόόµµαασσττεε..  ΕΕίίµµαασσττεε  σσίίγγοουυρροοιι  ππωωςς  ααππόό  µµέέρραα  σσεε  µµέέ--
ρραα  ττοο  κκίίννηηµµαα  θθαα  µµααζζιικκοοπποοιιεείίττααιι..  ΟΟιι  εειικκόόννεεςς  έέρρχχοο--
ννττααιι  ααππόό  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς..  ΞΞεεκκιιννήήσσααµµεε  2200  σσωω--
µµααττεείίαα..  ΣΣήήµµεερραα  εείίµµαασσττεε  3300  κκααιι  κκάάθθεε  µµέέρραα  όόλλοο  κκααιι
ππεερριισσσσόόττεερροοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  έέρρχχοοννττααιι  σσεε  εεππιικκοοιιννωω--
ννίίαα  µµεε  ττοο  σσυυννττοοννιισσττιικκόό»»,,  ααννααφφέέρρεειι  µµιιλλώώννττααςς  σσττηηνν
ΕΕ..ΑΑ..  οο  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΓΓεεωωρργγαακκόόπποουυλλοοςς  ππρρόόεεδδρροοςς
ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  κκααιι  µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΠΠααννεελλ--
λλααδδιικκοούύ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ..  ««ΌΌλλοοιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
έέχχοουυνν  τταα  ίίδδιιαα  δδιικκααιιώώµµαατταα..  ΕΕίίττεε  µµεε  σσυυµµββάάσσεειιςς  εείίττεε
µµεε  ssttaaggee,,  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  δδιιααχχωω--
ρριισσττοούύνν..  ΝΝοοµµίίζζωω  όόττιι  ααρργγάά  ήή  γγρρήήγγοορραα  θθαα  ββρρεεθθοούύ--
µµεε  σσεε  εεννιιααίίοο  ααγγώώνναα..  ΤΤοο  µµέέττωωπποο  εεννάάννττιιαα  σσττιιςς  ααπποο--
λλύύσσεειιςς  κκααιι  σσττηηνν  ααννεερργγίίαα  εείίννααιι  κκοοιιννόό  γγιιαα  όόλλοουυςς
µµααςς»»..  

«Θέλουµε δουλειά και όχι ανεργία, οι συµβά-
σεις είναι οµηρία», και «Πάγκαλε Λοβέρδο ακού-
στε το καλό, θα πάτε να συναντήσετε και ‘σεις
την Πετραλιά» φώναζαν οι συµβασιούχοι έξω από
την Βουλή. Είναι τα ίδια συνθήµατα που ακούγο-
νται εδώ και δυο εβδοµάδες στο κέντρο της Αθή-
νας και από τους εργαζόµενους στα Stage. 

Σηµαντική ήταν η παρουσία των συµβασιούχων
της ΕΡΤ που µε την στήριξη των µόνιµων συνα-
δέλφων τους έδωσαν ένα βροντερό παρόν. «Η
κατάσταση στην ψηφιακή τηλεόραση της ΕΡΤ εί-
ναι πραγµατικά αποκαρδιωτική. Τεχνικοί και δη-
µοσιογράφοι βρισκόµαστε υπό διωγµό. Κανένας
δεν µας ανακοινώνει τίποτα για την συνέχεια και
µέχρι το τέλος του χρόνου λήγουν όλες οι συµ-
βάσεις», εξηγεί στην Ε.Α. ο ΚΚώώσσττααςς  ΚΚααλλιιααννττέέρρηηςς
τεχνικός στην ψηφιακή ΕΡΤ.

«∆εν νοµίζω πως υπάρχει κανένας άλλος τρό-
πος διεκδίκησης από εδώ και πέρα παρά µόνο οι
κινητοποιήσεις», εξηγεί η ΜΜααρρίίαα  ΚΚααππεεττααννίίδδοουυ
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 κυβέρ-
νηση πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τι θα
γίνει άµα βρεθούν στο δρόµο άλλοι 100.000
άνεργοι;».

ΕΕδδώώ  κκααιι  δδύύοο  εεββδδοοµµάάδδεεςς  οοιι  σσυυµµββαασσιιοούύ--
χχοοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ((µµεε  σσυυµµββάάσσεειιςς  χχρρόόννοουυ  ήή
έέρργγοουυ,,  ήή  µµεε  σσυυµµββάάσσεειιςς  ssttaaggee))  σσττοονν  εευυρρύύ--
ττεερροο  δδηηµµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  δδρρόό--
µµοο..  ΟΟιι  3300..000000  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε  SSttaaggee  θθυυ--
σσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  µµιιαα  ννύύχχτταα..  ΕΕρργγααζζόόµµεεννοοιι  ττωωνν
445500  εευυρρώώ,,  κκαακκοοππλληηρρωωµµέέννοοιι  κκααιι  αανναασσφφάάλλιι--
σσττοοιι..  ΌΌµµωωςς  ηη  εεππίίθθεεσσηη  πποουυ  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  µµεε
µµιιαα  άάννεευυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννοουυ  λλαασσπποολλοογγίίαα  ππεερρίί
««γγααλλάάζζιιωωνν  ππααιιδδιιώώνν»»  κκααιι  ««ρροουυσσφφεεττοολλοογγιι--
κκώώνν  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν»»  δδεενν  µµέέννεειι  ααννααππάάννττηηττηη..  

Αντιθέτως µάλιστα η οργισµένη απά-
ντηση των εργαζόµενων µε Stage συµπα-
ρέσυρε ένα κύµα κινητοποιήσεων που ξα-
ναέβγαλε 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 άπο-
ψη. Οι κινητοποιήσεις τους είναι παρόµοι-
ες. Ίδια συνθήµατα. Ίδια πανό. Οργισµέ-
νοι 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 συντονι-
σµού και οι διαδικασίες οργάνωσης είναι
παρεµφερείς. Πανελλαδικά Συντονιστικά
µε επιτροπές ανά νοµό και πανελλαδικές
κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι
υπουργικές απαντήσεις επίσης παρόµοι-
ες. «∆εν είναι στα κυβερνητικά σχέδια
οποιαδήποτε µονιµοποίηση». 

Απέναντι στην προοπτική των µαζικών
απολύσεων 130.000 εργαζόµενων η απά-
ντηση όλων πρέπει να είναι ενιαία. ∆εν
υπάρχουν περιθώρια αποµόνωσης κανε-
νός από τα κοµµάτια που βρίσκονται σε κί-
νηση. Αντιθέτως πρέπει να ξεπεραστούν
οι ψεύτικες διαφοροποιήσεις που καλλιερ-
γούνται 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 αγω-
νιστική κάθοδος είναι µονόδροµος. 

Η προοπτική της νίκης, του σπασίµατος
της πολιτικής παγώµατος των προσλήψε-
ων που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνη-
ση του ΠΑΣΟΚ, δεν µπορεί να επιβληθεί
µε κανέναν άλλο τρόπο παρά µε συνεχό-
µενες κοινές κινητοποιήσεις. 

Κοινές απεργιακές δράσεις σε όλες τις
υπηρεσίες της χώρας σε όλους τους νο-
µούς, κοινές καταλήψεις, κοινές διαδηλώ-
σεις. Αυτός είναι ο δρόµος που θα ανα-
γκάσει και τα σωµατεία των µόνιµων εργα-
ζόµενων να λάβουν αποφάσεις συµπαρά-
στασης. 

Το παράδειγµα των εργαζόµενων στις
∆ΥΟ Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας είναι χα-
ρακτηριστικό. Στην ετήσια Γενική Συνέ-
λευση 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 ερ-
γασίας, δουλεύουν χρόνια και κάποια
στιγµή πετιούνται στην ανεργία», τονίζεται
στο ψήφισµα της συνέλευσης. «Απέναντι
στην προσπάθεια κατασυκοφάντησης των
πιο κακοπληρωµένων και εκµεταλλευοµέ-
νων εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, απαντάµε
µε ενωµένο αγώνα, µόνιµων και µη. Απαι-
τούµε: Καµία απόλυση. Μόνιµη και σταθε-
ρή εργασία για όλους τους εργαζόµενους
είτε είναι µε stage, είτε µε σύµβαση έρ-
γου, είτε ορισµένου χρόνου».

Με το ίδιο σκεπτικό η Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών
καλεί την Παρασκευή στις 5µµ ευρεία σύ-
σκεψη συµβασιούχων και εργαζόµενων µε
Stage στο ΕΚΑ µε σκοπό να διερευνηθούν
οι δυνατότητες για κοινό συντονισµό της
δράσης τους. Επίσης οργανώνει εκδήλω-
ση στην αίθουσα συνεδριάσεων της
ΠΟΣΠΕΡΤ την Τετάρτη 12.30µµ µε σκοπό
την καλύτερη οργάνωση των κινητοποιή-
σεων.

Κυριάκος Μπάνος

Κοινός αγώνας
Πέµπτη 12/11, διαδήλωση εργαζοµένων stage έξω από το Υπουργείο του Ραγκούση
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Ωρα να γίνει
ξανά του
Γιαννίτση!

Πρέπει να δώσουµε την ίδια απάντηση όπως στον Καραµανλή

ΣΣ τταα  χχννάάρριιαα  ττηηςς  ΝΝ∆∆  κκιιννεείίττααιι
ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ
κκααιι  σσττοο  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό..

ΕΕννάάµµιισσηη  µµόόλλιιςς  µµήήνναα  µµεεττάά  ττιιςς
εεκκλλοογγέέςς,,  οοιι  υυπποουυρργγοοίί  ΟΟιικκοοννοο--
µµίίααςς  κκααιι  ΕΕρργγαασσίίααςς  ααννοοίίγγοουυνν  ττοο
φφάάκκεελλοο  ττοουυ  αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  σσχχεε--
δδιιάάζζοοννττααςς  δδυυσσµµεεννεείίςς  ααννααττρροοππέέςς
γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  κκύύρριιαα
σσττοο  δδηηµµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα..

Η επίθεση κρίθηκε από τον
υπουργό Οικονοµίας Παπακων-
σταντίνου ως αναγκαία προκει-
µένου να επιτύχει την πολυπό-
θητη 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 δηµό-
σιο –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. ∆ω-
ράκι, λοιπόν, οι συντάξεις µας
και τα όρια ηλικίας στην ΕΕ για
να κερδίσει η κυβέρνηση την
εύνοια του Αλµούνια.

Πρόκληση

ΓΓιιαα  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  ττιιςς  ππρροοσσππάά--
θθεε ιιεεςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  οο
υυπποουυρργγόόςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΛΛοοββέέρρδδοοςς
έέδδωωσσεε  σσττηη  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα  ππίίνναακκεεςς
γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ΑΑσσφφααλλιι--
σσττιικκοούύ  κκααιι  ττηη  δδρρααµµααττιικκήή  κκααττάά--
σστταασσηη  ττωωνν  ττααµµεείίωωνν  ξξεεκκιιννώώννττααςς
ππααρράάλλλληηλλαα  σσυυννααννττήήσσεειιςς  µµεε  ττηη
ΓΓΣΣΕΕΕΕ  κκααιι  ττοο  ΣΣΕΕΒΒ..  ΠΠααρρόόλλοο  πποουυ
δδεενν  δδεείίχχννεειι  νναα  έέχχεειι  κκααττααλλήήξξεειι  σσεε
έένναα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  σσχχέέδδιιοο  κκααιι
ααυυττήή  ττηη  σσττιιγγµµήή  ααππλλάά  ρρίίχχννεειι  σσττοο
ττρρααππέέζζιι  ««σσκκέέψψεειιςς»»  κκααιι  ««ππρροοττάά--
σσεειιςς»»,,  ωωσσττόόσσοο  ηη  εεππίίθθεεσσηη  εείίννααιι
κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  ππρρόόκκλληησσηη..  

Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ όχι
µόνο υποσχόταν ότι δεν σκο-
πεύει να ανοίξει το ασφαλιστικό
και ειδικά την αύξηση στα όρια
των γυναικών αλλά είχε και δε-
σµευτεί ότι θα καταργήσει ορι-
σµένες από τις διατάξεις του
νόµου Πετραλιά που είχε ξεση-
κώσει την οργή όλων των εργα-
ζόµενων. Τώρα αυτά έχουν ξε-
χαστεί και προχωρά ολοταχώς
σε µια επίθεση που η κυβέρνη-
ση της Ν∆ ήθελε αλλά δεν τόλ-
µησε, µετά τις αντιδράσεις, πο-
τέ να πετύχει.

Συγκεκριµένα, τα σχέδια περι-
λαµβάνουν: εξίσωση των ορίων
ηλικίας γυναικών και ανδρών
στο δηµόσιο που σηµαίνει αύξη-
ση της ηλικίας συνταξιοδότησης
των γυναικών από 5 έως 17 χρό-
νια. Είναι µια σκληρή επίθεση

καθώς αφορά τουλάχιστον
150.000 γυναίκες ασφαλισµένες
µετά το 1983. Αλλαγή στον τρό-
πο υπολογισµού της σύνταξης -
που σήµερα υπολογίζεται µε βά-
ση 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 ποι-
νές για πρόωρες συντάξεις µε
τη µείωση της σύνταξης κατά
6% για κάθε έτος συνταξιοδότη-
σης πριν από το ανώτατο όριο
ηλικίας. Αλλά και κατάργηση
της υποχρεωτικής συνταξιοδό-
τησης των δηµοσίων υπαλλή-
λων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον
έχουν συµπληρώσει 35 έτη
ασφάλισης, µε δυνατότητα πα-
ραµονής τους στην εργασία για
τρία ακόµα χρόνια αν το επιθυ-
µούν –τίποτα όµως δεν θα εξα-
σφαλίζει ότι το συγκεκριµένο
µέτρο δεν θα µετατραπεί αργό-
τερα σε επιβολή υποχρεωτικής
παραµονής τους.

Καµία από αυτές τις ρυθµί-
σεις δεν πρόκειται να δώσει
ανάσα στο ασφαλιστικό σύστη-
µα. Σύµφωνα µε την επικαιρο-
ποιηµένη ανά 5ετία µελέτη της
ΓΣΕΕ για το Ασφαλιστικό «για
κάθε δύο χρόνια αύξησης των
ορίων ηλικίας του ΙΚΑ, στο Τα-
µείο δίνεται πίστωση χρόνου
µόλις για 6 µήνες». Αντίθετα, αν
µειωθεί έστω κατά 20% η εισφο-
ροδιαφυγή, τα Ταµεία κερδί-
ζουν άλλα επτά χρόνια.

Ενας από τους βασικούς λό-
γους που η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
ξεκινά διάλογο διερευνώντας
ουσιαστικά τα περιθώρια που
έχει για να προχωρήσει, είναι ο
φόβος των αντιδράσεων των ερ-
γαζόµενων. ∆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 ηγε-
σίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ
δεν έχουν κανένα λόγο να κά-
τσουν στο τραπέζι του Λοβέρ-
δου και να διαπραγµατεύονται
τις περικοπές των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων. Χρειάζεται να κη-
ρύξουν τώρα Πανεργατική
Απεργία για το ασφαλιστικό, για
τον προϋπολογισµό, για το λι-
µάνι, για τις απολύσεις των ερ-
γαζόµενων stage και να βάλουν
ταφόπλακα στα σχέδια της κυ-
βέρνησης.

Λ.Β.

ΤΤηηνν  αανναασσττοολλήή  ττωωνν  ααππεερργγιιαακκώώνν  κκιιννηη--
ττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττωωνν  λλιιµµεεννεερργγααττώώνν  ααπποο--
φφάάσσιισσαανν  ααρργγάά  ττοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς  ππεερραα--

σσµµέέννηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  1100  ΝΝοοέέµµββρρηη  τταα  ∆∆ΣΣ  ττηηςς
ΟΟΜΜΥΥΛΛΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕννωωσσηηςς  ΛΛιιµµεεννεερργγααττώώνν
ΟΟΛΛΠΠ..  ΛΛίίγγεεςς  ώώρρεεςς  ννωωρρίίττεερραα  ττοο  ΠΠρρωωττοοδδιι--
κκεείίοο  ΠΠεειιρρααιιάά  εείίχχεε  ββγγάάλλεειι  ττηηνν  ααππεερργγίίαα  ππαα--
ρράάννοοµµηη  κκααιι  κκααττααχχρρηησσττιικκήή,,  εεννώώ  οο  ννέέοοςς  δδιι--
εευυθθύύννωωνν  σσύύµµββοουυλλοοςς  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ  ΑΑννωωµµεερρίί--
ττηηςς  υυπποοσσχχόότταανν  γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  εεκκ  µµέέ--
ρροουυςς  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  όόττιι  θθαα  γγίί--
ννεειι  ««δδιιάάλλοογγοοςς»»..

Από την 1η Οκτώβρη, όταν ξεκίνησε ο
πρώτος γύρος απεργιακών κινητοποιή-
σεων µε αίτηµα την ακύρωση της σύµβα-
σης παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ Πειραιά
στην κινεζική COSCO, ο αγώνας των λι-
µενεργατών δέχτηκε τη σκληρή επίθεση
της νέας κυβέρνησης και όλου του επι-
χειρηµατικού κόσµου. Μέχρι τις 17
Οκτώβρη που αποφασίστηκε η πρώτη
αναστολή των κινητοποιήσεων, η προπα-
γάνδα για το «συντεχνιακό αγώνα των λι-
µενεργατών» που δεν «θέλουν να χάσουν
τα προνόµια και τις παχυλές αµοιβές
τους» προκαλώντας «έµφραγµα στην
αγορά» έγινε συστηµατική. Το ίδιο επα-
ναλήφθηκε από τις 3 Νοέµβρη όταν τα
συνδικάτα των λιµενεργατών επέστρε-
ψαν στον αγώνα µετά την ανοιχτή παρα-
δοχή της αρµόδιας υπουργού Κατσέλη
ότι στο εξής αφεντικό στο εµπορικό λι-
µάνι του Πειραιά θα είναι η COSCO. Οι
συκοφαντίες και τα ψέµατα συνδυάστη-
καν µε την δικαστική αγωγή των Εµπορι-
κών 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 Ανωµερί-
τη 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.

Ο «διάλογος» του νέου διευθύνοντα συµ-
βούλου του ΟΛΠ, όπως και της Κατσέλη,
δεν αµφισβητεί στο ελάχιστο τη σύµβα-
ση παραχώρησης µε την COSCO, δηλα-
δή το ξεπούληµα του λιµανιού στην κινε-
ζική πολυεθνική. Αντίθετα, παίρνει ως δε-
δοµένη την ισχύ του νόµου και την ιδιωτι-
κοποίηση του Σ.ΕΜΠΟ και απλά δεσµεύ-
εται, ξανά στα λόγια, για τη «βελτίωση»
της συµφωνίας.

Υποσχέσεις

ΟΟιι  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  εείίννααιι  χχωωρρίίςς
ααννττίίκκρριισσµµαα  κκιι  ααυυττόό  φφααίίννεεττααιι  ξξεεκκάάθθααρραα  αανν
κκοοιιττάάξξεειι  κκααννεείίςς  ττιιςς  µµέέχχρριι  ττώώρραα  δδιιααππρρααγγ--
µµααττεεύύσσεειιςς  ττοουυ  ΑΑννωωµµεερρίίττηη  µµεε  ττηηνν  ΣΣΕΕΠΠ  ––
ττηη  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς  CCOOSSCCOO  πποουυ  θθαα  δδιιααχχεειι--
ρριισσττεείί  ττοο  λλιιµµάάννιι..  ΤΤοο  µµόόννοο  πποουυ  σσυυµµφφωωννήή--
θθηηκκεε  εείίννααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  εεννόόςς  εεκκππρροοσσώώ--
πποουυ  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ  σσττοο  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  ΣΣΕΕΠΠ  κκααιι  νναα  ππαα--
γγώώσσεειι  ξξααννάά  γγιιαα  έένναα  δδιιάάσσττηηµµαα  ηη  εεγγκκααττάά--
σστταασσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  ––χχωω--
ρρίίςς  ββέέββααιιαα  νναα  χχάάννεειι  τταα  λλεεφφττάά  ττηηςς  ααφφοούύ  οο
ΟΟΛΛΠΠ  θθαα  ττηηςς  ααπποοδδώώσσεειι  ππλλήήρρωωςς  ττοο  ττίίµµηηµµαα
µµεε  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ..  

Ακόµα και αυτό, όµως, έχει αρχίσει να
παραβιάζεται. Η ΣΕΠ µπορεί να µην κό-
βει τιµολόγια, αλλά από τη ∆ευτέρα 16
Νοέµβρη µπήκε στο λιµάνι. Από την πρώ-
τη ηµέρα διέκοψε τη σύµβαση µε την µέ-
χρι σήµερα εταιρία καθαρισµού «Οικολο-
γική 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 πρόκει-
ται να χρεωθεί στους λιµενεργάτες.

Ακόµα και οι διαβεβαιώσεις ότι τα ερ-
γασιακά δικαιώµατα θα διασφαλιστούν

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 «επα-
ναδιαπραγµατευτούν» τη συµφωνία. Σή-
µερα, εκφράζουν το σεβασµό τους στη
σύµβαση µε την COSCO και τονίζουν σε
όλους τους τόνους πόσο στρατηγικής
σηµασίας είναι για την Ελλάδα η συνερ-
γασία µε την Κίνα. Τίποτα δεν τους εµπο-
δίζει να κάνουν πίσω και στα εργασιακά.
Μόνο η πίεση της απεργίας θα µπορού-
σε 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 απερ-
γίας αυτή ακριβώς τη στιγµή, µε τις γιορ-
τές 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 απερ-
γία µε άλλα αιτήµατα –η απόφαση του
Πρωτοδικείου απαγορεύει την απεργία
µε τα ίδια αιτήµατα- είτε απαιτώντας από
το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να τους κα-
λύψει και να κηρύξει αυτό τις απεργιακές
κινητοποιήσεις. Ετσι θα άνοιγε και ο δρό-
µος 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 λιµε-
νεργατών δεν έχει λήξει, η ιδιωτικοποίη-
ση δεν έχει κριθεί οριστικά. Ο «διάλο-
γος» θα καταρρεύσει και τότε, οι λιµε-
νεργάτες µπορούν να ξαναβγούν στον
αγώνα µέχρι τη νίκη.

ΤΤηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  κκααµµππάάννιιααςς  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττοουυ
λλιιµµααννιιοούύ,,  ππααρράά  ττηηνν  αανναασσττοολλήή  ττωωνν  ααππεερργγιιαακκώώνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν
ττωωνν  λλιιµµεεννεερργγααττώώνν,,  ααπποοφφάάσσιισσεε  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ΣΣυυννδδιι--
κκάάττωωνν  κκααιι  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττώώνν..

Η Επιτροπή συνεχίζει να µαζεύει υπογραφές συµπαράστασης
στους λιµενεργάτες καθώς και ψηφίσµατα αλληλεγγύης από σω-
µατεία 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-

ραιά να κηρύξει 24ωρη απεργία αλληλεγγύης στον αγώνα των
λιµενεργατών και διαδήλωση στο κέντρο της πόλης για να εκ-
φραστεί 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. Αντιπροσω-
πεία της Επιτροπής θα επισκεφτεί τις επόµενες ηµέρες τους λι-
µενεργάτες του Πειραιά, για να τους παραδώσει τις υπογραφές
και τα ψηφίσµατα και να τους µεταφέρει την εµπειρία της από
τις περιοδείες στους εργατικούς χώρους.

Πειραιάς: Η COSCO δεν θα περάσει

Ασφαλιστικό
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ΗΗ ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσυυγγκκάάλλυυψψηηςς  ττοουυ  ββάάρρββααρροουυ  ββαασσααννιισσµµοούύ  ττοουυ  ΜΜοοχχάάµµεεννττ
ΚΚααµµρράάνν  ααππόό  ττοουυςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύςς  ττοουυ  ΑΑΤΤ  ΝΝίίκκααιιααςς  πποουυ  ττοονν  οοδδήήγγηησσεε  σσττοο
θθάάννααττοο,,  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι,,  ααφφοούύ  ηη  αασσττυυννοοµµίίαα  κκααιι  τταα  ««ππααππααγγααλλάάκκιιαα»»  ττηηςς

ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ττοονν  δδοολλοοφφοοννήήσσοουυνν  γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά,,  δδιιααδδίίδδοοννττααςς,,  όόττιι  ήήτταανν
λλίίγγοο  πποολλύύ  ννααρρκκooµµααννήήςς  κκααιι  ααλλκκοοοολλιικκόόςς..    

Την περασµένη εβδοµάδα δόθηκε στη δηµοσιότητα το πόρισµα της ιατροδι-
καστικής και τοξικολογικής έκθεσης. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της αστυνο-
µίας 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 τό-
σο η προανάκριση όσο και η Ε∆Ε,  Παυλόπουλος και δεξιές εφηµερίδες, έτρε-
ξαν 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 ενορχηστρωµέ-
νη προσπάθεια να βγουν λάδι οι δολοφόνοι του Καµράν, είχε ξεκινήσει από τις
προηγούµενες ηµέρες πριν καν βγουν τα αποτελέσµατα της τοξικολογικής έκ-
θεσης. 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 πρωτο-
σέλιδο «∆εν τον σκότωσαν οι Αστυνοµικοί. Θανατηφόρος συνδυασµός ψυχο-
τρόπων 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 

««ΣΣήήµµεερραα  δδεενν  µµααςς  εεκκππλλήήσσσσεειι  πποουυ  κκρρααυυγγάάζζεειι  υυσσττεερριικκάά  γγιιαα  δδιικκααίίωωσσηη  ττωωνν
αασσττυυννοοµµιικκώώνν  πποουυ  ββαασσάάννιισσαανν  ττοονν  ΜΜοοχχάάµµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν»»,,  ααννααφφέέρρεειι  αανναακκοοίίννωωσσηη--
ααππάάννττηησσηη  ττηηςς  ΚΚίίννηησσηηςς  ««ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΕΕννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη  ΦΦαασσιισσττιικκήή
ΑΑππεειιλλήή»»  σσττοονν  ΠΠααυυλλόόπποουυλλοο..  ««ΤΤοο  αανν  υυππάάρρχχοουυνν  ααυυττόόππττεεςς  µµάάρρττυυρρεεςς  ττοουυ  ξξυυλλοο--
δδααρρµµοούύ  ττοουυ  ΚΚααµµρράάνν    µµέέσσαα  σσττοο  ΑΑΤΤ  ΝΝίίκκααιιααςς  δδεενν  εείίννααιι  κκάάττιι  πποουυ  ααππαασσχχοολλεείί  ττοονν
ΠΠααυυλλόόπποουυλλοο..  ΤΤοο  αανν  ηη  ιιααττρροοδδιικκαασσττιικκήή  σστταα  ττεελλιικκάά  σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  ττηηςς  ττοοξξιικκοολλοο--
γγιικκήήςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΑΑ--ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε  ππααυυσσίίπποονναα
δδεενν  σσκκοοττίίσσττηηκκεε  πποολλύύ……  ααννττίίθθεετταα  θθέέλλεειι  νναα  δδώώσσοουυµµεε  ββρρααββεείίοο  ξξυυλλοοδδααρρµµοούύ  κκααιι
σσυυγγκκάάλλυυψψηηςς  σσττοο  ΑΑΤΤ  ΝΝίίκκααιιααςς..

Μάλλον αυτή τη χάρη δεν θα την κάνουµε στο κύριο Παυλόπουλο. Είναι και-
ρός να λογοδοτήσει ο ίδιος ο Παυλόπουλος και να απολογηθεί για τις χιλιά-
δες θύµατα, για τους νεκρούς που άφησε πίσω της η ρατσιστική πολιτική της
Ν∆, για τις χιλιάδες κυνηγηµένων προσφύγων που φυλακίστηκαν άδικα και βα-
σανίστηκαν».

∆εν πρέπει να αφήσουµε και άλλο έγκληµα της αστυνοµίας να µείνει ατιµώ-
ρητο. 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 αστυνοµι-
κός ο οποίος κατηγορείται πως στις 14 Αυγούστου 2002 είχε υποβάλλει δύο
κρατούµενους (έναν ανήλικο 17 ετών και ένα στρατιώτη 20 ετών) σε βασανι-
στήρια κατά συρροή µε ηλεκτροσόκ. Η παραποµπή του έχει γίνει µε δηµοσιευ-
µένη απόφαση του Αρείου Πάγου ενώ η Ε∆Ε που διενήργησε η ΕΛ.ΑΣ., αποτε-
λεί ένα υπόδειγµα συγκάλυψης και απαλλαγής του αστυνοµικού από τις κατη-
γορίες 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 ∆ιοι-
κητή 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 τιµω-
ρία των δολοφόνων του Καµράν, µπορούµε, απέναντι στους ενορχηστρωµέ-
νους µηχανισµούς συκοφάντισης, να απαντήσουµε. Με τη δύναµη του ενωµέ-
νου αντιρατσιστικού κινήµατος που αυτή τη φορά θα συνεχίσει µέχρι το τέλος,
µέχρι να ξηλωθεί όλος ο ρατσιστικός µηχανισµός της αστυνοµίας που δολο-
φονεί µετανάστες και µαθητές.

Κατερίνα Θωίδου

Οχι άλλα ψέµατα 
για τον Μ. Καµράν
ΤΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ 
ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ

ΧΧ ιιλλιιάάδδεεςς  εείίννααιι  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  πποουυ
ααππααιιττοούύνν  ττηηνν  ττιιµµωωρρίίαα  ττωωνν  εεννόό--
χχωωνν  ττηηςς  δδοολλοοφφοοννίίααςς  ττοουυ  ΜΜοοχχάά--

µµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν,,  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  σσεε
εεξξοορρµµήήσσεειιςς  σσεε  γγεειιττοοννιιέέςς,,  εερργγααττιικκοούύςς
χχώώρροουυςς,,  σσχχοολλέέςς,,  σσχχοολλεείίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι
σσττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ττρριιήήµµεερροο  εεοορρ--
τταασσµµόό  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  σσεε  όόλληη  ττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα..  ΑΑννάάµµεεσσαα  σσττιιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  υυπποο--
γγρρααφφέέςς  πποουυ  ζζηηττοούύνν  νναα  µµηηνν  κκοουυκκοουυλλωω--
θθεείί  ααυυττήή  ηη  υυππόόθθεεσσηη  εείίννααιι  ττηηςς  ΚΚωωννσστταα--
ννττίίννααςς  ΚΚοούύννεεββαα..  ««ΤΤηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέ--
µµππττηη  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ππεερριιοοδδεείίααςς  πποουυ
οορργγάάννωωσσεε  ηη  ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  σσττοονν
ΕΕυυααγγγγεελλιισσµµόό,,  εεππιισσκκέέφφττηηκκαα  ττηηνν  ΚΚωωννσστταα--
ννττίίνναα  ΚΚοούύννεεββαα»»,,  µµααςς  εείίππεε  ηη  ΤΤάάννιιαα  ΒΒρριιζζάά--
κκηη..  ««ΜΜοουυ  έέκκααννεε  ιιδδααίίττεερρηη  εεννττύύππωωσσηη  ττοο
εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  γγιιαα  πποολλλλάά  ζζηηττήήµµαατταα  ααλλ--
λλάά  ιιδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ  ΜΜοο--
χχάάµµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν  κκααιι  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ππρριινν
ππρροολλάάββωω  κκαανν  νναα  ττηηςς  ττοο  ζζηηττήήσσωω  ζζήήττηησσεε
νναα  υυπποογγρράάψψεειι  σσττηηνν  κκααµµππάάννιιαα»»..

Οµόφωνη απόφαση υπέρ της άµεσης
τιµωρίας των ενόχων για τη δολοφονία
του Μοχάµεντ Καµράν, πήρε το συνέ-
δριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλο-
νίκης που έγινε την περασµένη εβδοµά-
δα, υιοθετώντας ψήφισµα που κατέθε-
σε η Κίνηση. Επίσης ανάλογο ψήφισµα
υιοθέτησαν µία σειρά από Γενικές Συνε-
λεύσεις Φοιτητικών Συλλόγων. Στην
Αθήνα ΦΛΣ, Πληροφορικής, Μαθηµατι-
κού, ΑΣΟΕΕ, Νοµικής, Οικονοµικού,
ΑΣΠΑΙΤΕ, Αρχιτεκτονικής. Στη Θεσσα-
λονίκη ο Σύλλογος Φοιτητών Επικοινω-
νίας 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 Συνέ-
λευση Νοµικής Θεσσαλονίκης και από
το ∆Σ του Μουσικού Θεσσαλονίκης.
Επίσης  ανάλογο ψήφισµα υιοθέτησαν
οι Συνελευσεις Επιστήµης Υπολογιστών
Ηρακλείου Κρήτης, Βιολογικού και Ια-
τρικής Ιωαννίνων, όλων των σχολών του
Πανεπιστηµίου Ρεθύµνου, του Συλλό-
γου ∆ασκάλων Περιστερίου, ο Σύλλο-
γος ∆ασκάλων Νοµού Χανίων, καθώς
και το  Σωµατείο Εργαζοµένων στις Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες (Σ.Ε.Κ.Υ.Ι.Φ.). 

Ανοιχτή

ΑΑννοοιιχχττήή  σσυυννάάννττηησσηη,,  κκααλλεείί  ηη  ΚΚίίννηησσηη
««ΕΕννωωµµέέννοοιι  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη
ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή»»  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1188  ΝΝοο--
έέµµββρρηη,,  σσττιιςς  77..3300µµµµ  σσττηηνν  ΑΑγγοορράά  ΚΚυυψψέέ--
λληηςς..

«H συναυλία στον Άγιο Παντελεήµο-
να στις 2 Νοέµβρη ήταν ένας µεγάλος
σταθµός στην κινητοποίηση ενάντια
στην παρουσία των φασιστών στη πε-
ριοχή», 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 συσπειρώσου-
µε τον κόσµο από τις γειτονιές του Άγι-
ου Παντελεήµονα, της Κυψέλης, των
Πατησίων, του Κολωνού, της Πλατείας

Αττικής, του Γαλατσίου, που θέλει να
δράσει και να πάρει πρωτοβουλίες. Θέ-
λουµε µια τοπική επιτροπή που να συ-
σπειρώνει εκπαιδευτικούς και άλλους
εργαζόµενους, µαθητές, φοιτητές, τους
ίδιους τους µετανάστες, κόσµο που
δρα στα κινήµατα της περιοχής».

Σύσκεψη της Τοπικής Κίνησης Νίκαι-
ας- Κορυδαλλού- Κερατσινίου έγινε το
περασµένο Σάββατο στο ∆ηµαρχείο Νί-
καιας. Αφού έγινε ενηµέρωση για την
προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης
της δολοφονίας του Καµράν, αποφασί-
στηκε  το επόµενο διάστηµα να ενταθεί
η δράση της Κίνησης µε µαζική συγκέ-
ντρωση υπογραφών και ψηφισµάτων,
που απαιτούν την άµεση τιµωρία των
δολοφόνων του πακιστανού µετανάστη.
Τα επόµενα βήµατα που αποφασίστη-
καν ήταν η έκδοση ανακοίνωσης, παρά-
σταση διαµαρτυρίας και κατάθεση ψη-
φίσµατος στα ∆ηµοτικά Συµβούλια των
τριών ∆ήµων, µαζική εξόρµηση και στή-
σιµο µικροφωνικής το Σάββατο 21/11
το πρωί, στην πλατεία Ελευθερίας Κο-
ρυδαλλού.    

Η Σύσκεψη της τοπικής Κίνησης στο
Κουκάκι-Πετράλωνα-Κεραµεικός απο-
φάσισε να προχωρήσει σε ανοιχτή εκ-
δήλωση στις 3 ∆εκέµβρη, καθώς επίσης
και σε αντιρατσιστική έκθεση φωτογρα-
φίας σε δύο σχολεία και σε καφετέρια
των Πετραλώνων, µε στόχο την διεύ-
ρυνση της καµπάνιας και την συγκέ-
ντρωση υπογραφών.

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα 
υπογράφει για τον Μ. Καμράν

ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  ππρρωωίί    1144//1111  σσττηηνν  οοδδόό  ΧΧααϊϊµµααννττάά  σσττοο  ΧΧααλλάάννδδρριι  ηη  ΚΚίίννηησσηη  ««ΕΕννωωµµέέ--
ννοοιι  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ρρααττσσιισσµµόό  κκααιι  σσττηη  φφαασσιισσττιικκήή  ααππεειιλλήή»»  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν
ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  εεξξόόρρµµηησσηη  µµεε  σσττόόχχοο  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  λλααϊϊ--
κκοούύ  ααιιττήήµµααττοοςς  γγιιαα  ττιιµµωωρρίίαα  ττωωνν  εεννόόχχωωνν  ττοουυ  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  ΜΜοοχχάάµµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν..  ΗΗ
εεξξόόρρµµηησσηη  ααυυττήή  σσυυννοοδδεεύύττηηκκεε  ααππόό  έέκκθθεεσσηη  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν  µµεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  εειι--
κκόόννεεςς  ααππόό  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  ααννττιιρρααττσσιισσττιικκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  εεννάάννττιιαα  σσττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα
ττωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  σσττηηνν  ΠΠέέττρροουυ  ΡΡάάλλλληη,,  ττωωνν  δδιιααδδηηλλώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  σσκκίίσσιιµµοο  ττοουυ  ΚΚοο--
ρρααννιιοούύ  κκααιι  ττιιςς  ππλλωωττέέςς  φφυυλλαακκέέςς  ττηηςς  FFrroonntteexx..  

Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν σηµαντική, 25 άνθρωποι στήριξαν την κίνη-
ση 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. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον  έδειξε οµάδα µεταναστών που συµµετείχε σε άλλη κινητοποί-
ηση 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 εί-
ναι ο τελικός στόχος µας. 

Άννα Χαραλαµπίδη, ∆ήµητρα Καλαντζή

Αντιρατσιστική πορεία στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5/11
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ΣΣεε  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2299  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  σσττιιςς
33µµµµ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττοουυ  ΜΜίίλλωωνναα  σσττηη
ΝΝ..  ΣΣµµύύρρννηη  ππρροοχχωωρράάεειι  ηη  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡ--
ΣΣΥΥΑΑ..  ΤΤηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα,,
σσεε  µµιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  ππεερριιοοχχέέςς  σσυυ--
ννεεχχίίσσττηηκκεε  οο  γγύύρροοςς  ττωωνν  γγεεννιικκώώνν
σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ππαα--
ρρεεµµββάάσσεειιςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
σστταα  ssttaaggee  κκααιι  σσεε  µµιιαα  σσεειιρράά  ααππόό
ττοοππιικκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς..  ΜΜααζζιικκήή
κκααιι  δδυυννααµµιικκήή  ήήτταανν  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή
ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  σσττοο  ττρριιήήµµεερροο
κκααιι  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείί--
οουυ  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττιιςς
υυππόόλλοοιιππεεςς  ππόόλλεειιςς..

Την Κυριακή 15 Νοέµβρη,
πρώτη µέρα του εορτασµού του
Πολυτεχνείου, έγινε, στο κατά-
µεστο 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 ΘΘααννάάσσηηςς  ∆∆ιιααββοολλάά--
κκηηςς ο οποίος τόνισε: «36 χρόνια
µετά την εξέγερση του 1973 η
φλόγα της εξέγερσης παραµέ-
νει ζωντανή. Οσο και αν προ-
σπάθησαν να µετατρέψουν την
εξέγερση του Πολυτεχνείου σε
µουσειακό γεγονός, σε άψυχη
επέτειο δεν τα κατάφεραν. Χι-
λιάδες εργαζόµενοι, χιλιάδες
αγωνιστές, χιλιάδες νέοι κρατά-
νε και σήµερα το κόκκινο νήµα
που συνδέει εκείνη την εξέγερ-
ση µε τους αγώνες και τις εξε-
γέρσεις του σήµερα». 

Οµιλητές στην εκδήλωση
ήταν ο ΤΤάάσσοοςς  ΚΚααττιιννττσσάάρροοςς από
το ΝΑΡ που συµµετείχε στην
εξέγερση του Πολυτεχνείου σαν
τελειόφοιτος Γυµνασίου, ο ΚΚώώ--
σσττααςς  ΠΠίίττττααςς από το ΣΕΚ που
συµµετείχε στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου της Πάτρας ως
πρωτοετής φοιτητής και ο ΧΧρρήή--
σσττοοςς  ΜΜππίίσσττηηςς, από το ΕΚΚΕ
που ήταν τότε στην παρανοµία
και στέλεχος του αντιδικτατορι-
κού αγώνα. Και οι τρεις αναφέρ-
θηκαν εκτενώς στις αιτίες, τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου, τη
Μεταπολίτευση, αλλά και τις
οµοιότητες και τις διαφορές µε
το σήµερα. 

«Η επαναστατική και αντικαπι-
ταλιστική αριστερά, όχι απλώς
µπόλιασαν την εξέγερση του
Νοέµβρη, όχι απλώς µπόλιασαν
όλους τους ταξικούς αγώνες
από την εποχή της δικτατορίας
ως σήµερα, αλλά έπαιξαν κατα-
λυτικό ρόλο στην έκφραση αυ-
τών των αγώνων» ξεκίνησε την
οµιλία του ο Τάσος Κατιντσά-
ρος. «Το Πολυτεχνείο δεν έπεσε
από τον ουρανό, είναι ώριµο τέ-
κνο της ανάγκης για µια ριζική

ανατροπή µέσα στο καθεστώς
της δικτατορίας. Είναι ώριµο τέ-
κνο του κινήµατος που ξεφύ-
τρωσε εκ νέου όταν το 1967 κα-
τέρρευσε το προηγούµενο πολι-
τικό σύστηµα και όλες οι πολιτι-
κές δυνάµεις. Η χούντα ήταν
ένα καθεστώς εκτάκτου ανά-
γκης 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

ΟΟ  ΤΤ..  ΚΚααττιιννττσσάάρροοςς  ααννααφφέέρρθθηη--
κκεε  σσττιιςς  ««δδύύοο  γγρρααµµµµέέςς  πποουυ  κκοο--
ννττααρροοκκττυυππήήθθηηκκαανν»»  ππρριινν,,  κκααττάά
ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  µµεεττάά  ττοο  ΝΝοοέέµµ--
ββρρηη  ττοουυ  11997733  κκααιι  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς
σστταα  σσππάάρργγαανναα  ττόόττεε  εεππαανναασσττααττιι--
κκήήςς  ααρριισσττεερράάςς  σσττηηνν  έέκκρρηηξξηη  ττοουυ
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ::  ««ΜΜιιαα  γγρρααµµµµήή
ααννττίίσστταασσηηςς  πποουυ  σσυυµµππυυκκννώώννεειι
όόλλοο  ττοονν  αασσττιικκόό  κκόόσσµµοο  κκααιι  ττιιςς  δδυυ--
ννάάµµεειιςς  ττηηςς  ρρεεφφοορρµµιισσττιικκήήςς  ααρριι--
σσττεερράάςς..  ΚΚααιι  µµιιαα  γγρρααµµµµήή    ααννττίί--
σστταασσηηςς--ααννααττρροοππήήςς,,  πποουυ  δδεενν  ααρρ--
κκεείίττααιι  σσττηηνν  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ττωωνν
σσυυννθθηηµµάάττωωνν  γγιιαα  δδηηµµοοκκρρααττίίαα,,
ααλλλλάά  πποουυ  ααννααζζηηττάά  µµιιαα  ρριιζζιικκήή  ττοο--
µµήή»»..  

Κλείνοντας ο εισηγητής τόνι-
σε ότι σήµερα πολύ περισσότε-
ρο από τότε οι αστικές κυβερνή-
σεις -και η σηµερινή- «αδυνα-
τούν 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 ση-
µερινή κρίση είναι κορύφωση
µιας κρίσης που ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του ’70

όταν η χρυσή εποχή του καπιτα-
λισµού άρχισε να ξεφτίζει. Ένα
δεύτερο στοιχείο ήταν η απο-
σταθεροποίηση του αµερικάνι-
κου ιµπεριαλισµού µετά την ήτ-
τα στο Βιετνάµ. Ηταν ένα µήνυ-
µα ότι οι αγώνες µπορούν να νι-
κάνε για ολόκληρο τον κόσµο
από το Μάη του ’68, µέχρι την
Ταϋλάνδη, µέχρι την Αθήνα.

Από τα κάτω, το δρόµο στο
Πολυτεχνείο άνοιξαν το φοιτητι-
κό 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 µι-
κρές δυνάµεις της επαναστατι-
κής αριστεράς που πέρασαν τη
γραµµή της κατάληψης και τη
γραµµή όχι των στενών ‘φοιτητι-
κών αιτηµάτων’, αλλά του ‘κάτω
η χούντα’, ‘κάτω ο ιµπεριαλι-
σµός’, ‘κάτω το κεφάλαιο’. Το
Πολυτεχνείο νίκησε, απονοµιµο-
ποίησε τη χούντα που κατέρ-
ρευσε όταν προσπάθησε να επι-
βάλλει τη δικτατορία στην Κύ-
προ - και το κίνηµα τινάχτηκε
στα ύψη τα πρώτα χρόνια της
µεταπολίτευσης».

Στη συνέχεια ο οµιλητής τόνι-
σε την ανάγκη να υπάρξει άµε-
ση απάντηση στις επιθέσεις της
νέας κυβέρνησης όχι µόνο στις
7 ∆εκέµβρη στην επέτειο της
δολοφονίας του Αλ. Γρηγορό-
πουλου, αλλά και ενάντια στον
προϋπολογισµό, το ασφαλιστι-
κό, µε καµπάνια για γενική
απεργία µέσα στο ∆εκέµβρη.
«Σήµερα σε αντίθεση µε το 1973
οι κυρίαρχοι θεσµοί και τα κόµ-
µατα περνάνε πολύ µεγαλύτερη
κρίση, έχουν σµπαραλιαστεί»
τόνισε  κλείνοντας. «Σήµερα η
αντικαπιταλιστική αριστερά είναι

πολύ πιο δυνατή και συγκροτη-
µένη απ’ ό, τι ήταν εκείνη την
περίοδο. Εχουµε καθήκον να
καταφέρουµε να µετατρέψουµε
τις νέες εξεγέρσεις σε επανα-
στατική αλλαγή».  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Χρήστος Μπιστης: «Αυτό που
χρεοκόπησε δεν ήταν το Πολυ-
τεχνείο, που δέχθηκε τόνους
από συκοφαντίες και προβοκά-
τσιες, κάθε λογής πληρωµένων
κονδυλοφόρων για να θάψουν
τα µηνύµατά του. Ηταν, αντίθε-
τα 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 χρεοκόπη-
σαν». 

«Η εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου, ξεκινώντας από αυθεντικές
επαναστατικές πρωτοβουλίες
έθεσε, αλλά και άφησε αναπά-
ντητο 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 τά-
ξης και των πλατειών λαϊκών µα-
ζών. Το ζήτηµα της έλλειψης
συγκροτηµένης, ολοκληρωµέ-
νης, προγραµµατικά και οργα-
νωτικά αξιόπιστης έκφρασης
του κόσµου της εργασίας που
να µπορεί να χαράζει την πρό-
ταση και το δρόµο για την ανα-
τροπή και για την άλλη κοινω-
νία» τόνισε ακόµα ο Χ. Μπίστης,
θέτοντας την ανάγκη «να εξε-
γερθούµε ενάντια στις αδυνα-
µίες µας». Στη συνέχεια το λόγο
πήραν οµιλητές από τα κάτω και
η εκδήλωση έκλεισε µε το κάλε-
σµα για την πορεία του Πολυτε-
χνείου.

Γ.Π.

ΣΣύύσσκκεεψψηη  γγίίννεεττααιι  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη    1199  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  σσττιιςς  77µµµµ
σσττοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  µµεε  θθέέµµαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς
µµεε  ααφφοορρµµήή  ττηηςς  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΜΜέέρραα  δδρράάσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκλλιιµµααττιι--
κκήή  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  1122  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  εεννόόψψεειι  ττηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ΚΚοορρυυ--
φφήήςς  ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  σσττηηνν  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη..  ΗΗ  1122ηη  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  έέχχεειι  οορριι--
σσττεείί  ωωςς  µµέέρραα  δδρράάσσηηςς  όόχχιι  µµόόννοο  σσττηηνν  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ααλλλλάά  σσεε
πποολλλλέέςς  ππόόλλεειιςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο  κκααιι  ήήδδηη  φφοορρεείίςς  κκααιι  οορρ--
γγααννώώσσεειιςς  σσυυννττοοννίίζζοοννττααιι  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ττοο  ίίδδιιοο  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα..

Το κεντρικό σύνθηµα της διαδήλωσης της 12 ∆εκέµβρη
στην Κοπεγχάγη είναι «Πρώτα ο πλανήτης-πρώτα οι άν-
θρωποι» και σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στους οποί-
ους συµµετέχουν δεκάδες οργανώσεις από όλο τον κό-
σµο, η διαδήλωση θα προσπαθήσει να προσεγγίσει όσο
το δυνατόν περισσότερο το Bella Centre στο οποίο θα γί-
νεται η Σύνοδος του ΟΗΕ. ∆ράσεις κοινωνικής ανυπα-
κοής ξεκινάνε την επόµενη βδοµάδα, ενώ τις µέρες που
θα γίνεται η Σύνοδος θα οργανωθεί στην Κοπεγχάγη Αντί-
Σύνοδος 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 αποφασι-
στεί στη Σύνοδο είναι απογοητευτικά. Oι ηγέτες που συµ-
µετείχαν 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 καταφέ-
ρουν να συµφωνήσουν σε συγκεκριµένη και δεσµευτική
σειρά µέτρων για την κλιµατική αλλαγή, ενόψει της ∆ιά-
σκεψης του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. Στο κείµενο της τελι-
κής ανακοίνωσης της Συνόδου Κορυφής δεν γίνεται ανα-
φορά σε συγκεκριµένη δέσµευση όσον αφορά στη µείω-
ση 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

ΣΣττηηνν  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  κκααµµιιάά  άάρρχχοουυσσαα  ττάάξξηη  δδεενν  θθέέλλεειι  νναα
ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττιιςς  δδρραασσττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  σσήή--
µµεερραα..  

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 «ριζοσπαστι-
κή» για τα πλαίσια της Συνόδου, αλλά είναι άπειρα ανε-
παρκής για να σώσουν τον πλανήτη, εκτιµούν ειδικοί επι-
στήµονες, καθώς χρειάζονται να µπουν κοντοπρόθεσµοι
στόχοι και πιο δραστική µείωση των ρύπων. 

Στην ατζέντα των αρχηγών κρατών που θα συναντη-
θούν στην Κοπεγχάγη, η καταστροφή του πλανήτη και
των ζωών εκατοµµυρίων ανθρώπων βαραίνει πολύ λιγότε-
ρο 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 ει-
δών, 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 αγο-
ράς. Οι αρχηγοί των κρατών «ψάχνουν» για «λύσεις» που
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνεχίζουν την κατα-
στροφή του πλανήτη. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η
υπουργός Περιβάλλοντος Μπιρµπίλη η οποία σε συνάντη-
ση παρουσίασης των θέσεων της Ελλάδας για την Κοπεγ-
χάγη εστίασε «στις απαιτήσεις της συµφωνίας της Κοπεγ-
χάγης, στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων…»

12 Δεκέμβρη  
Διαδηλώσεις
για την κλιματική 
αλλαγήΠαναθηναϊκή συνέλευση

29 Νοέµβρη 
στο Μίλωνα

Η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 15 Νοέµβρη στο Πολυτεχνείο
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κόσµοςΈνας άλλος είναι εφικτός

ΗΗ κκααππιιττααλλιισσττιικκήή  κκρρίίσσηη  θθέέττεειι  ννέέαα  δδεεδδοοµµέένναα
σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  δδυυννάάµµεειιςς..  ΗΗ  κκρρίίσσηη
ττοουυ  µµοοννττέέλλοουυ  σσυυσσσσώώρρεευυσσηηςς  όόππωωςς  ααυυττόό

οοιικκοοδδοοµµήήθθηηκκεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  3300  χχρρόόννιιαα  ((κκααιι  ννοοηηµµαα--
ττοοδδοοττήήθθηηκκεε  σσαανν  ‘‘ννεεοοφφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς’’))  εείίννααιι  ααννεε--
ππίίσσττρρεεππττηη  κκααθθώώςς  δδεενν  ααφφοορράά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  µµιιααςς  ‘‘εεκκδδοο--
χχήήςς’’  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ,,  ααλλλλάά  ττωωνν  θθεεµµεελλιιαακκώώνν  εεκκ--
µµεεττααλλλλεευυττιικκώώνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ττοουυ  σσχχέέσσεεωωνν..

Κατά την γνώµη µας, δεν µπορεί στην σηµερινή
καπιταλιστική κρίση να υπάρξει µια ‘νεοκεϋνσιανή
απάντηση’ ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου, λό-
γω του επιπέδου των σηµερινών αντιθέσεων και
του  ιστορικού συσχετισµού δυνάµεων, όπως αυ-
τός διαµορφώθηκε από τις καταρρεύσεις της αρι-
στεράς 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 εν-
σωµατωθεί βαθύτατα στους µηχανισµούς του
κράτους και του κεφαλαίου, ώστε ούτε πολιτικά,
ούτε κοινωνικά να µην µπορεί ή να θέλει να προ-
τείνει µια άλλη µορφή διαχείρισης.

Καθοριστικό ρόλο στο βάθεµα και την εξάπλω-
ση της κρίσης παίζουν οι µηχανισµοί της καπιταλι-
στικής 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 κεφαλαί-
ου και της ΕΕ και βλέπει στην αντικαπιταλιστική
επανάσταση. Έχει στον πυρήνα του µια νέα κοµ-
µουνιστική προοπτική καθώς οι µεγάλες αντιθέ-
σεις της εποχής η φτώχεια και οι πόλεµοι, ο κοι-
νωνικός αποκλεισµός και ο ρατσισµός, η κλιµατι-
κή 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.

Αντώνης ∆ραγανίγος,
ΝΑΡ

ΕΕ ίίµµαασσττεε  πποολλύύ  εευυχχααρριισσττηηµµέέννοοιι  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυµµεε
σσττοο  δδιιήήµµεερροο  σσααςς  κκααιι  σσααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  γγιιαα  ττηηνν
ππρρόόσσκκλληησσηη..  ΟΟιι  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  πποουυ  οορργγααννώώννοοννττααιι  σσ’’

ααυυττόό  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττωωνν  ααννττιιππααρρααθθέέσσεεωωνν  κκααιι
ττωωνν  ααννηησσυυχχιιώώνν  ττοουυ  εεππαανναασσττααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς..  ΗΗ  ππααγγκκοο--
σσµµιιοοπποοιιηηµµέέννηη  κκρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  κκααιι  ττοο  φφιιλλεελλεεύύθθεερροο
κκααιι  ιιµµππεερριιααλλιισσττιικκόό  ξξεεδδίίππλλωωµµαα  πποουυ  εεκκττυυλλίίσσσσεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό
ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  µµεεττάά  ττηηνν  εεκκλλοογγήή  ττοουυ  ΟΟµµππάάµµαα
δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  µµιιαα  κκααιιννοούύρργγιιαα  κκοοιιννωωννιικκήή,,  πποολλιιττιικκήή,,  δδιιεεθθννήή
κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  ξξααννααµµοοιιρράάζζεειι  τταα  πποολλιιττιικκάά  χχααρρττιιάά..  ΚΚααιιννοούύρρ--
γγιιοοιι  σσυυσσχχεεττιισσµµοοίί    δδυυννάάµµεεωωνν  κκττίίζζοοννττααιι,,  τταα  ππααλλιιάά  κκόόµµµµαατταα
ααπποοσσττααθθεερροοπποοιιοούύννττααιι,,  ηη  ιιδδεεοολλοογγίίαα  κκααιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  ττοουυςς
ααδδεειιάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ππρρααγγµµααττιι--
κκήή  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττηηςς
δδεεξξιιάάςς  ήή  ττηηςς  ααρριισσττεερράάςς  ααππόό  ττιιςς  άάρρχχοουυσσεεςς  ττάάξξεειιςς..  ΤΤοο  εερρ--
γγααττιικκόό  κκίίννηηµµαα  έέχχεειι  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  ξξααννααππεερράάσσεειι  σσττηηνν  εεππίί--
θθεεσσηη,,  κκιι  ααυυττόό  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  κκααιι  κκααθθοορριισσττιικκόό  γγιιαα  ττηη  σσυυ--
ννέέχχεειιαα,,  αακκόόµµαα  κκααιι  γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττηηςς  ααννθθρρωωππόόττηηττααςς..  ΗΗ  πποο--
λλιιττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  πποουυ  γγννωωρρίίζζεειι  ηη  χχώώρραα  σσααςς  εείίννααιι  ααππ’’  ααυυττήή
ττηηνν  άάπποοψψηη  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  σσεε  δδιιδδάάγγµµαατταα  εεννώώ
ττααυυττόόχχρροονναα  ααννααδδεειικκννύύεειι  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  πποουυ  σσυυννααννττάάεειι  σσυυ--
χχννάά  ττοο  εεππαανναασσττααττιικκόό  κκίίννηηµµαα  γγιιαα  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττιιςς  ππααλλιιέέςς
δδιιααιιρρέέσσεειιςς  κκααιι  νναα  ααρρθθρρώώσσεειι  εεννωωττιικκέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς  πποουυ
ααππααννττάάννεε  σσττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..

Το διακύβευµα των συζητήσεων µας είναι να αρθρώ-
σουµε µια διαδικασία, ένα πρόγραµµα που επιτρέπει να
ενωθούµε για να θέσουµε τις βάσεις για καινούργια αντι-
καπιταλιστικά και επαναστατικά κόµµατα. Είναι µια πρό-
κληση που θα µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας µόνο
µαζί αντιπαραθέτοντας τις εµπειρίες µας. 

Υβαν Λεµέτρ,
NPA

ΤΤ ιιςς  ππρροοάάλλλλεεςς  µµιιλλώώννττααςς  σσττοο    κκοοιιννοοββοούύλλιιοο  ηη  ΓΓεερρµµααννίίδδαα  κκααγγκκεελλάάρριιοοςς
ΆΆγγκκεελλαα  ΜΜέέρρκκεελλ  ττόόννιισσεε  όόττιι    ««ηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  µµππρροοσσττάά  σσττηηνν
µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδοοκκιιµµαασσίίαα  ααππόό  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττηηςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς»»  κκααιι  ππρρόόσσθθεε--

σσεε  όόττιι  τταα  µµέέττρραα((οοιι  µµεεγγάάλλεεςς  φφοορροοααππααλλλλααγγέέςς))  δδεενν  εείίννααιι  σσίίγγοουυρροο  όόττιι  θθαα  ππεε--
ττύύχχοουυνν,,  λλέέγγοοννττααςς  ππωωςς  οούύττωωςς  ήή  άάλλλλωωςς  ηη  ααννεερργγίίαα  θθαα  ππααρρααµµεείίννεειι  σσεε  υυψψηηλλάά
εεππίίππεεδδαα..

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 δυσα-
ρεστηµένη από τον καπιταλισµό.

Οι ειδήσεις αυτές δείχνουν ανάγλυφα το µέγεθος της κρίσης που βιώ-
νει σήµερα το καπιταλιστικό σύστηµα και την έντονη αµφισβήτηση που
γεννά σε εκατοµµύρια εργαζόµενους που αναζητούν πέρα από την παρα-
δοσιακή σοσιαλδηµοκρατία ή την παλιά δογµατική αριστερά, απαντήσεις
για ένα καλύτερο σήµερα!

Νοµίζω λοιπόν ότι το διήµερο που οργανώνει το ΣΕΚ  είναι µία καλή ευ-
καιρία να ακούσουµε την εµπειρία των συντρόφων από την Γερµανία, την
Γαλλία και την Πορτογαλία για την προσπάθεια οικοδόµησης µιας νέας ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και να συζητήσουµε για την φύση της υποτί-
θεται 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»

ΣΣ ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ττοουυ  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  ττοο  ΣΣοοσσιιααλλδδηηµµοοκκρρααττιικκόό
ΚΚόόµµµµαα  ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίααςς  ((SSPPDD))  ''ππέέττυυχχεε'',,  ύύσσττεερραα  ααππόό
1111  σσυυννεεχχήή  χχρρόόννιιαα  σσττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη,,  ττοο  χχεειιρρόόττεερροο

ττοουυ  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  εεδδώώ  κκααιι  ππάάννωω  ααππόό  ππεεννήήνντταα  χχρρόόννιιαα..  ΗΗ  DDiiee
LLiinnkkee  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ααππόό  ττιιςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  εεννάάννττιιαα  σσττηη
δδιιάάλλυυσσηη  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  κκρράάττοουυςς  κκααιι  ττοονν  ππόόλλεεµµοο,,  ττηηνν  πποολλιι--
ττιικκήή  πποουυ  ππρροοώώθθηησσαανν  όόλλεεςς  οοιι  σσυυµµµµααχχιικκέέςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττωωνν
ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν..  ΗΗ  ππρροοεεκκλλοογγιικκήή  ττηηςς  εεκκσσττρρααττεείίαα  εείίχχεε  σσττοο
κκέέννττρροο  ττηηςς  ττηηνν  ααννττίίθθεεσσηη  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς
κκρρίίσσηηςς  ττοουυ  ''ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΣΣυυνναασσππιισσµµοούύ''  ΧΧρριισσττααννοοδδηηµµοοκκρραα--
ττίίααςς--ΣΣοοσσιιααλλδδηηµµοοκκρρααττίίααςς..  ΣΣεε  ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  µµεε  ααυυττήή  ττηηνν
πποολλιιττιικκήή  ππρροοττεείίννοουυµµεε  µµέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς
κκααιι  ττηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ  γγεερρµµααννιικκοούύ  σσττρρααττοούύ  ααππόό  ττοο  ΑΑφφγγαα--
ννιισσττάάνν..  ΗΗ  DDiiee  LLiinnkkee  κκεερρδδίίζζεειι  σσυυννεεχχώώςς  κκααιιννοούύρριιαα  µµέέλληη..

Θα µιλήσω για τις προκλήσεις τις οποίες έχει να αντιµε-
τωπίσει η Die Linke µέσα στην περίοδο της κρίσης του κα-
πιταλισµού: 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

O ιι  σσοοσσιιααλλιισσττιικκέέςς  ιιδδέέεεςς  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  αανναα--
ππττύύσσσσοοννττααιι..  ΝΝαα  δδίίννοουυνν  δδιιέέξξοοδδοο  κκααιι  λλύύσσεειιςς
όότταανν  οο  κκααππιιττααλλιισσµµόόςς  αακκόόµµηη  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιι--

κκέέςς  ττοουυ  ααννττιιφφάάσσεειιςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  δδιιααρρκκήή  κκρρίίσσηη..

Πολέµησαν πολύ τις σοσιαλιστικές ιδέες µε
όλες τις µεθόδους. Ιδεολογικά, αστυνοµικά, συκο-
φαντικά. 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, επει-
δή δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για την Ευρώπη.
Κάθε απόπειρα εξυγίανσης που κάνει το καπιταλι-
στικό καθεστώς αποτυγχάνει δηµιουργώντας νέα
ερείπια. 

Παρ’ όλα τα εµπόδια παντός είδους, οι σοσιαλι-
στές σήµερα υπάρχουν και πληθαίνουν. Το δέ-
ντρο του Μαρξισµού ανθίζει πάντα και βγάζει καρ-
πούς. Κι αν πέρασαν χρόνοι δύσκολοι, οι σοσιαλι-
στικές ιδέες είναι πάντα εδώ, πάντα νέες, πάντα
παρούσες να δίνουν µια αισιόδοξη διέξοδο στην
οποιαδήποτε κρίση.

∆ηµήτρης Λιβιεράτος,
ιστορικός 

ΣΣττιιςς  2211--2222  ΝΝοοέέµµββρρηη  γγίίννεεττααιι  σσττηη  ΝΝοοµµιικκήή  σσχχοολλήή  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  ττοο  ∆∆ιιήήµµεερροο  σσυυζζηηττήήσσεεωωνν  ««ΕΕννααςς
άάλλλλοοςς  κκόόσσµµοοςς  εείίννααιι  εεφφιικκττόόςς»»..  ΣΣεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι,,  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  

οοιι  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  κκααιι  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς  ττωωνν  οοµµιιλληηττώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..

Οµιλητές: ΟΟύύτταα  ΣΣππέέρριι, Die Linke (Γερµανία), ΥΥββάάνν  ΛΛεεµµέέττρρ, NPA
(Γαλλία), Μπλόκο της Αριστεράς (Πορτογαλία) ΑΑννττώώννηηςς  ∆∆ρρααγγααννίί--
γγοοςς, ΝΑΡ- Συντονιστικό ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΜααρρίίαα  ΣΣττύύλλλλοουυ, ΣΕΚ

Η κρίση του καπιταλισµού, 
η σοσιαλδηµοκρατία 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά

Εργατική τάξη, η δύναµη για 
την αλλαγή της κοινωνίας

Οµιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης,
Βασίλης Συλαϊδής

∆έκα χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητές: Νίκος Λούντος,

Πέτρος Κωνσταντίνου

1989-Οι εξεγέρσεις 
που προδόθηκαν

Οµιλητές: Ούτα Σπέρι, 
Λέανδρος Μπόλαρης

Kυριακή 22 Νοέµβρη

12.00 - 1.30µµ

4.30µµ - 6.00µµ

Τα αδιέξοδα 
της σοσιαλδηµοκρατίας

Οµιλητές: Υβάν Λεµέτρ, Μαρία Στύλλου

Η κρίση του καπιταλισµού 
και η επικαιρότητα του Μαρξ
Οµιλητές: Σωτήρης Κοντογιάννης, Μωυσής Λίτσης

10.00πµ - 11.30πµ

2.30µµ - 4.00µµ

∆ιήµερο συζητήσεων Νοµική 21-22 Νοέµβρη

Ιµπεριαλισµός και πόλεµος 
στην εποχή του Οµπάµα
Οµιλητές: Κώστας Πίττας, Γιάννης Σηφακάκης

Ο Λένιν και η ανατροπή 
του καπιταλισµού

Οµιλητής: Θανάσης Καµπαγιάννης

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

6.30 - 8.00µµ

Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα; Η κρίση του καπιταλισµού,
έχει βάλει ξανά στην ηµερήσια διάταξη το δίληµµα που δια-
τυπώθηκε το 19ο αιώνα από τον Ενγκελς, τον 20ο αιώνα από
τη  Ρόζα Λούξεµπουργκ και τόσους άλλους επαναστάτες.

Εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρο, ώστε αποτέλεσε µέ-
ρος της προεκλογικής εκστρατείας του Γ. Παπανδρέου σαν
απάντηση στην οικονοµική κρίση και τη διαχείρισή της στην
Ελλάδα από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Όµως τα προεκλογικά πυ-
ροτεχνήµατα του ΠΑΣΟΚ δεν άντεξαν ούτε 30 ηµέρες, µόλις
έγινε κυβέρνηση και άρχισε τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποι-
ήσεις.

Ποιες είναι οι νέες συνθήκες που γεννάει η κρίση του
καπιταλισµού; Μπορεί η σοσιαλδηµοκρατία να είναι η απά-
ντηση 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 απαντή-
σεις 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 Σοσιαλ-
δηµοκρατία και η Αντικαπιταλιστική Αριστερά» που θα ανοί-
ξει το διήµερο, το Σάββατο βράδυ.

Σάββατο 21 Νοέµβρη, 6.30µµ

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

ΚΚ ααττέέρρρρεευυσσεε  κκααιι  ττοο  ιιδδεεοολλόόγγηηµµαα  γγιιαα
ττοο  ««ττέέλλοοςς  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς»»,,  ηη  ιισσττοορρίίαα
ββρρίίσσκκεεττααιι  ααννττίίθθεετταα  σσεε  µµιιαα  φφάάσσηη  εεππιι--

ττααχχυυννόόµµεεννηηςς  πποορρεείίααςς  όόπποουυ  οοιι  εερργγααττιικκήή  ττάά--
ξξηη  έέχχεειι  νναα  δδιιααδδρρααµµααττίίσσεειι  ττοονν  ααπποοφφαασσιισσττιικκόό
ρρόόλλοο..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  πποουυ  ξξεεσσππάάννεε  οολλοοέένναα  κκααιι
ππιιοο  δδυυννααττοοίί  κκιι  αασσυυµµββίίββαασσττοοιι  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς
εερργγαασσίίααςς  σσττιιςς  σσηηµµεερριιννέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκρρίίσσηηςς
δδυυννααµµώώννοουυνν  ππααρράάλλλληηλλαα  ττοο  κκίίννηηµµαα  ααλλλληηλλεεγγ--
γγύύηηςς  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  κκααιι  ααπποοµµαακκρρύύννοουυνν
ααππόό  σσυυννττεεχχννιιαακκέέςς,,  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκέέςς  κκααιι  ρρεε--
φφοορρµµιισσττιικκέέςς  λλοογγιικκέέςς..  ∆∆ίίννοουυνν  ττηη  δδιιάάσστταασσηη
ττηηςς  ααµµφφιισσββήήττηησσηηςς  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττοουυ  σσυυσσττήήµµαα--
ττοοςς  κκααιι  σσυυγγκκλλίίννοουυνν  σσττοο  πποοττάάµµιι  ττηηςς  πποολλιιττιι--
κκήήςς  ππάάλληηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  πποουυ  εεκκφφρράάζζεεττααιι
ιισσττοορριικκάά  µµέέσσαα  ααππόό  ττοονν  εεππαανναασσττααττιικκόό  σσοοσσιιαα--
λλιισσµµόό..  

Ήδη στην Ελλάδα αλλά και σ’ άλλες χώ-
ρες ζούµε ένα µεγάλο κύµα εργατικών κινη-
τοποιήσεων που αµφισβητούν άµεσα τις κυ-
ρίαρχες πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, ελαστι-
κής εργασίας, απολύσεων, κλεισιµάτων που
αποτέλεσαν το ψωµοτύρι στην πιο σύγχρο-
νη επέλαση του κεφαλαίου και όπου τώρα
έρχεται σαν επιστέγασµα η καλπάζουσα
ανεργία και φτώχεια. Όλα αυτά συνεχίζουν
να προτείνονται σα γιατροσόφια που υποτί-
θεται θα µας βγάλουν απ’ την κρίση, µόνο
που πια δεν πείθουν ούτε τους ίδιους τους
απολογητές τους. 

Οι εµπειρίες προηγούµενων και σηµερι-
νών αγώνων, οι θεωρητικές επεξεργασίες
των µαρξιστών διανοητών κι επαναστατών
παλιότερες και πιο πρόσφατες µε εστίαση
στα ιδιαίτερα κρίσιµα σηµερινά παγκοσµιο-
ποιηµένα προβλήµατα, µαζί κι οι εντεινόµε-
νες προσπάθειες για πολιτική ανασυγκρότη-
ση  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 άλ-
λο κόσµο, για να ξεφύγουµε από την κατρα-
κύλα στη γενικευµένη καταστροφή και βαρ-
βαρότητα που ήδη βιώνουµε. Για ένα σοσια-
λιστικό αύριο που είναι η µόνη λύση για του
εργαζόµενους κι όλη την ανθρωπότητα.

Βασίλης Συλαϊδής,
µέλος ∆Σ Σωµατείου ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Υβάν Λεµέτρ

∆ηµήτρης Λιβιεράτος



Mια αντάρτισσα µιλάει για
την ταινία του Βούλγαρη

Νο 8931100

ΥΥ πποοδδεεχχόόµµαασσττεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµεεγγάάλληη  ττααιιννίίαα  ττηηςς  φφεεττιιννήήςς  χχρροοννιιάάςς..
ΗΗ  ««ΛΛεευυκκήή  κκοορρδδέέλλαα»»  ττοουυ  ΑΑυυσσττρριιαακκοούύ  σσκκηηννοοθθέέττηη  ΜΜίίκκααεελλ  ΧΧάά--
ννεεκκεε  εείίννααιι  µµιιαα  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  εελλεεγγεείίαα  ππάάννωω  σσττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό  ααυυ--

ττααρρχχιισσµµόό,,  ττηηνν  υυπποοκκρριισσίίαα  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς..

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 γεγο-
νότα παράλογα  για µια µικρή κοινωνία όπου τα πάντα είναι ήρεµα,
τακτικά και καθορισµένα, οι αγροτικές δραστηριότητες στο υπο-
στατικό του βαρόνου, η ευλαβική κυριακάτικη κοινωνία στην προ-
τεσταντική εκκλησία όπου βασιλεύει ο αυστηρός πάστορας, τα
χρηστά ήθη της εποχής. 

Πίσω από το ωραίο περιτύλιγµα, τη γραφικότητα και τη βουκολι-
κή γερµανική φύση που παρουσιάζονται εξαιρετικά µέσα από το
ασπρόµαυρο φιλµ και την άψογη φωτογραφία κρύβεται µια κοινω-
νία φόβου και αποξένωσης µε άξονα τη θρησκεία και το εκπαιδευ-
τικό 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 ξυ-
λοκοπά συστηµατικά τα «άτακτα» παιδιά του που περνώντας στην
εφηβεία πέφτουν  σε λάθη αυθορµητισµού αδιανόητα για την κυ-
ρίαρχη 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 κατα-
στρέφει τον λαχανόκηπο του αφέντη, η βαρόνη φρικάρει και ανα-
ζητά καταφύγιο στην Ιταλική Ριβιέρα… 

Αλήθεια

ΟΟ  δδάάσσκκααλλοοςς,,  ππααρρααττηηρρηηττιικκόόςς  ααλλλλάά  σσυυγγκκρρααττηηµµέέννοοςς  ααφφηηγγεείίττααιι  τταα
γγεεγγοοννόότταα..  ΌΌτταανν  ττοολλµµάά  νναα  ααπποοκκααλλύύψψεειι  τταα  εευυρρήήµµααττάά  ττοουυ,,  κκααννεείίςς  δδεενν
ααννττέέχχεειι  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα..  ΑΑρρκκοούύννττααιι  σσττηηνν  εεύύρρεεσσηη  ααπποοδδιιοοπποοµµππααίίοουυ  ττρράά--
γγοουυ  κκααιι  ττοο  χχωωρριιόό  εεππιισσττρρέέφφεειι  σσττηηνν  οοµµααλλόόττηητταα..  ΦΦααιιννοοµµεεννιικκάά  όόµµωωςς..
ΤΤαα  ννέέαα  γγιιαα  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  δδιιααδδόόχχοουυ  ττηηςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  σσττοο  ΣΣαα--
ρράάγγεεββοο  φφττάάννοουυνν  κκααιι  όόλλοοιι  εεττοοιιµµάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττοονν  µµεεγγάάλλοο  ππόόλλεεµµοο..

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 ολοκλήρω-
ση, µε παρόντα όλα τα παλιά στοιχεία και κυρίως µε την ιδεολογία
της κυρίαρχης τάξης. Η αυστηρότητα, η έλλειψη ελευθερίας, η σο-
βαροφάνεια κυβερνούν και διαλύουν τον αυθορµητισµό των νεότε-
ρων µελών της κοινωνίας, των παιδιών. Εντυπωσιακή είναι η τεχνι-
κή αρτιότητα και η λιτότητα στη φωτογραφία. Ο ξυλοδαρµός των
παιδιών του πάστορα λαβαίνει χώρα πίσω από την κλειστή σφραγι-
σµένη λευκή πόρτα που βλέπει ο θεατής, ακούγονται µόνο οι  ξυ-
λιές και οι κραυγές τους. Τα πρόσωπά τους εκφράζουν την απο-
ρία, τον θυµό και το µίσος, την άρνηση για προσαρµογή στον κα-
θωσπρεπισµό.

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 αναφερ-
θεί 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 θρη-
σκεία ίσον ναζισµός»  αγνοεί όλη την πολυσύνθετη εικόνα που µας
χάρισε η ταινία, τις επώδυνες αντιφάσεις µιας κοινωνίας σε µετά-
βαση και τις ταξικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της. ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι το στόρι κλείνει µε τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο, την είσοδο
στη µεγαλύτερη δίνη της ιστορίας. Το εύκολο άλµα στην επικράτη-
ση των ναζί και µάλιστα στα πρόσωπα των παιδιών – τιµωρών ξε-
χνάει ότι µε το τέλος του πολέµου, οι Γερµανοί εργάτες και αγρό-
τες 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 κα-
ταστάσεις. 

Αντί για εύκολη επαγωγή για την ανθρώπινη αθλιότητα, προτεί-
νουµε να δείτε την Λευκή Κορδέλα σαν µια συµβολή στην κατανόη-
ση της ανθρώπινης συνείδησης, της κοινωνικότητας, της ίδιας της
ιστορίας.

∆ήµητρα Κυρίλλου

-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 µι-
λούσαµε πολύ ωραία, όταν µιλούσαµε. Αν θα τύχαινε να µας βρί-
σει 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 σκό-
τωναν 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 πολέµη-
σαν στον ΕΛΑΣ και µετά την απελευθέρωση και τα όσα έγιναν,
δεν είχαµε την επιλογή να µείνουµε στα χωριά µας, γιατί ερχό-
ντουσαν κάθε τόσο και µας ενοχλούσαν. Ερχόντουσαν στα χω-
ριά, τα κυκλώνανε, µας έκλειναν στα σχολεία, ζητούσαν ονόµατα

κοµµουνιστών, φυλάκιζαν όσους έβρισκαν, κάνανε αίσχη, χτυ-
πούσαν τον κόσµο. Στην πραγµατικότητα ήταν ανάγκη για πολύ
από τον κόσµο που πολέµησε στην Αντίσταση, να φύγει στο βου-
νό. 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 φο-
ρές της έστελνε γράµµατα ο σύζυγός µου, πάντα την πήγαιναν
στην αστυνοµία, και δεν της έδιναν και τα γράµµατα να τα διαβά-
σει. 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 Σοβιετι-
κή Ένωση. Εκεί µας φιλοξένησαν και µας δεχτήκανε. Εµείς φυσι-
κά 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 οικογέ-
νειες, σπουδάσαµε, σπούδασαν και τα παιδιά µας, και µόνο µετά
την µεταπολίτευση, όταν επέτρεψαν να γυρίσει ο κόσµος, τότε
γυρίσαµε κι εµείς στην Ελλάδα.

ΕΕδδώώ  δδεενν  θθαα  δδιιααββάάσσεεττεε  µµιιαα  κκιιννηηµµααττοογγρραα--
φφιικκήή    κκρριιττιικκήή  ααλλλλάά  µµιιαα  κκααθθααρράά  ππρροοσσωωππιικκήή
άάπποοψψηη  εεννόόςς  θθεεααττήή..  ΤΤοο  ζζήήττηηµµαα  ττοουυ  εεµµφφυυλλίί--
οουυ  εείίννααιι  ππρρααγγµµααττιικκάά  µµεεγγάάλλοο..  ∆∆υυσσττυυχχώώςς
όόµµωωςς,,  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ττααιιννίίαα  εείίννααιι  κκαατταα--
σσκκεευυαασσµµέέννηη  γγιιαα  νναα  τταα  έέχχεειι  µµεε  όόλλοουυςς  κκααλλάά..
ΤΤιι  εεννννοοώώ,,    οο  δδηηµµιιοουυρργγόόςς    χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  κκααιι
ααννααδδεειικκννύύεειι  τταα  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα
ττοουυ  δδρράάµµααττοοςς    ώώσσττεε  νναα  σσυυµµππλληηρρώώννοουυνν
κκααιι  νναα  ααπποοδδοοµµοούύνν    τταα  ιισσττοορριικκάά  κκααιι  πποολλιιττιι--
κκάά  σσττοοιιχχεειιάά..  ΚΚααιι  ααυυττόό  γγιιαα  νναα  ππρροοββάάλλεειι    ττηηνν
ααννιισσττόόρρηηττηη  κκααιι    εεππιιφφααννεειιαακκήή  άάπποοψψηη  ττοουυ
««ααλλλληηλλοοσσππααρρααγγµµοούύ»»..

Ο σκηνοθέτης αναδεικνύει τον «συναι-
σθηµατικό 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 βρε-
θήκαµε στο να γίνονται αυτές οι µάχες
στα βουνά. Σκεφτείτε απλά ότι οι κουρε-
λιασµένοι 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, δια-
νοούµενοι  και ιδιαίτερα οι φτωχοί νεολαί-
οι  της καθηµερινότητας ύψωσαν το ανά-
στηµα τους στην βαρβαρότητα του ∆εύ-
τερου Παγκοσµίου Πολέµου, ίδια ξαφνιά-
σµατα της φύσης. ∆υστυχώς όµως ο δη-
µιουργός 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 προβληµατι-
κές 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 εγγο-
νού που ήταν κληρω-
τός στον εθνικό στρα-
τό. Ούτε µια αναφορά
στην Αντίσταση, ούτε
η επέµβαση των
Άγγλων,  ούτε ο ∆ε-
κέµβρης του ‘44 ούτε
τίποτα. Φαίνονται
όλα σαν να ήρθαν
ξαφνικά σαν τα αµε-
ρικανικά αεροπλάνα
µε τις ναπάλµ. Γιατί
όλοι αυτοί που θέ-
λουν να µας µιλήσουν για τον
«αδελφοκτόνο» πόλεµο ξεχνούν ότι ο
ΕΛΑΣ παρέδωσε τα όπλα του και οι ταγµα-
τασφαλίτες µε τους  χίτες έσφαζαν τους
αντάρτες, άοπλους πια.

Εφέ

ΌΌσσοο  κκααιι  νναα  ππρροοσσππάάθθηησσεε  οο  δδηηµµιιοουυρργγόόςς
νναα  κκάάννεειι  ττοο  έέρργγοο  ««ννεεωωττεερριικκόό»»  µµεε  δδιιάάφφοορραα
εεφφέέ  δδεενν  ττοο  κκααττάάφφεερρεε..  ΟΟιι  πποολλεεµµιικκέέςς  σσκκηη--
ννέέςς  ααλλάά  ΣΣππήήλλµµππεερργγκκ  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  εείί--
ννααιι  ααδδιιάάφφοορρεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  σσεεννάάρριιοο..  ΤΤιι
αακκρριιββώώςς  ήήθθεελλεε  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  οο  σσεεννααρριιοογγρράά--
φφοοςς  ββάάζζοοννττααςς  εεφφεεττζζίίδδιικκεεςς    πποολλεεµµιικκέέςς
σσκκηηννέέςς  γγιιαα  ττόόσσηη  ώώρραα;;  ΜΜήήππωωςς  ττοο  ««µµιικκρρόό»»
κκααιι  ««ιισσττοορριικκάά  εελλλλιιππέέςς»»  σσεεννάάρριιοο;;  ΑΑκκόόµµαα  κκααιι
ττοο  κκααττάά  ππιιοο  πποολλύύ  εεφφεεττζζίίδδιικκοο  ππααρρααµµύύθθιι
ττοουυ  ΓΓκκιιγγιιέέρρµµοο  ννττεελλ  ΤΤόόρροο  ««οο  λλααββύύρριιννθθοοςς
ττοουυ  ΠΠάάνναα»»  µµααςς  οοδδηηγγεείί  σσττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  ττηηςς
εεπποοχχήήςς  πποουυ  ππρρααγγµµααττεεύύεεττααιι  ((ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ
ιισσππααννιικκοούύ  εεµµφφυυλλίίοουυ))..  ΤΤαα  θθεεττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα
ττηηςς  ττααιιννίίααςς  εείίννααιι  ηη  κκααττααππλληηκκττιικκήή  φφωωττοο--
γγρρααφφίίαα,,  ηη  µµοουυσσιικκήή  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΑΑγγγγεελλάάκκαα,,
ααλλλλάά  κκααιι  ηη  εερρµµηηννεείίαα  κκάάπποοιιωωνν  ηηθθοοπποοιιώώνν..

Η αντίσταση και ο εµφύλιος ήταν µια
µεγάλη επανάσταση που δυστυχώς έχασε
και καρατοµήθηκε από την ελληνική άρ-
χουσα τάξη, την δεξιά και τους Αµερικα-
νούς. Στα επιχειρήµατα όσων πιστεύουν

τη θεωρία του «αλληλο-
σπαραγµού» 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 δε-
ξιάς µαζί µε τον Βασιλιά και
τους Αµερικανούς ένα τέτοιο
σύστηµα είχαν φτιάξει! 

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκά-
στηκαν να φύγουν στην ανατο-
λική Ευρώπη για να σωθούν,
άλλοι τόσοι  βασανιστήκαν και
εξορίστηκαν στα ξερονήσια.

Στην Μακρόνησο προσπάθησαν να διαλύ-
σουν τον ανθό και την πρωτοπορία τις νεο-
λαίας της εποχής. Ολόκληρα χωριά της ελ-
ληνικής υπαίθρου ερηµώθηκαν µε αίτιο την
πείνα και  τις διώξεις, µε τους κατοίκους
τους να πηγαίνουν στα ορυχεία του Βελγί-
ου και στα εργοστάσια την Γερµανίας. Χι-
λιάδες 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 αν-
θρώπων και να δέρνει µέσα στα τµήµατα. Η
Φρειδερίκη να έχει αρχίσει το παιδοµάζω-
µα…  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 παι-
διά (σαν αυτά του έργου) ξαναανακάλυ-
ψαν τα  οδοφράγµατα και το να πετάνε
πέτρες στους «συνοµήλικους µπάτσους».
Θα πρότεινα πρώτα όµως κάποιος να δια-
βάσει 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 

Κινηµατογράφος

Λευκή Κορδέλα
Του Μίκαελ Χάνεκε

Στο περιθώριο της “Ψυχή Βαθιά”

Συνέντευξη µε την Αργυρώ Ζερβού

Η Αργυρώ 
µίλησε στη 

∆ήµητρα Περίσσιου
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Πώς βλέπεις τις δύο νέες εξελίξεις στην υπό-
θεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, την επική-
ρυξη των δραστών και τη συνέχιση της έρευ-
νας;

Οσον αφορά την επικήρυξη θεωρώ ότι πρόκει-
ται για ένα αποκορύφωµα λαϊκισµού και προσπά-
θειας αντιπερισπασµού του Χρυσοχοϊδη που, κα-
τά τη γνώµη µου, είναι ο πρώτος υπουργός του
ΠΑΣΟΚ που κατάφερε να αποτύχει σε ένα µήνα.
Αυτό το δείχνει η Νίκαια, το δείχνουν τα Εξάρ-
χεια, η Αγία Παρασκευή. Φαίνεται πως όταν ήταν
µικρός διάβαζε πολύ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ και έχει επη-
ρεαστεί. Οµως οι συµπεριφορές του ΛΟΥΚΥ
ΛΟΥΚ προκαλούν όσους αρέσκονται να παίζουν
τα παιχνίδια τύπου "ινδιάνοι και καϋµπόυδες" και
τα αποτελέσµατα τα είδαµε στην Αγία Παρα-
σκευή πριν λίγες εβδοµάδες. Πρέπει να είµαστε
αντίθετοι στη λογική των επικηρύξεων γιατί οπι-
σθοδροµούν το νοµικό πολιτισµό, απευθύνονται
στη φιλοχρηµατία και όχι στη συνείδηση δικαίου
του κόσµου και επαναφέρουν σε µια εποχή βαρ-
βαρότητας και αυτοδικίας που έχει ξεχαστεί.

Είναι µια προσπάθεια µέσα από την οποία η κυ-
βέρνηση εκµεταλλεύεται µια θετική εικόνα που
έχει η Κωνσταντίνα Κούνεβα και το κίνηµα συ-
µπαράστασής της. Γιατί εδώ αναδεικνύεται και
µια άλλου είδους υποκρισία της κυβέρνησης.
Οταν στις 20 Οκτωβρίου οι δικηγόροι της Κ. Κού-
νεβα 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 εκ-
πρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας, δεν έχει
λόγο σε αυτή. Του απαντήσαµε βέβαια ότι δε συ-
νιστά παρέµβαση στη δικαιοσύνη η απαίτηση να
γίνει έρευνα σε βάθος. Παρέµβαση θα συνιστού-
σε αν του ζητούσαµε να αθωώσει ή να καταδικά-
σει κάποιον. Επέµεινε στην απάντησή του.

Επικήρυξη

ΑΑρραα  δδιιεερρωωττώώµµααιι  γγιιαα  ττοο  εεξξήήςς::  οο  κκ..ΚΚαασσττααννίίδδηηςς
ωωςς  ααρρµµόόδδιιοοςς  υυπποουυρργγόόςς  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηηςς  ααρρννήήθθηηκκεε
νναα  κκάάννεειι  µµίίαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδηηµµόόσσιιαα  δδήήλλωωσσηη  γγιιαα
ττηηνν  ΚΚοούύννεεββαα..  ΟΟ  ΧΧρρυυσσοοχχοοϊϊδδηηςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  κκαανν
ααρρµµόόδδιιοοςς  γγιιααττίί  εεππεεµµββααίίννεειι  σσεε  µµιιαα  υυππόόθθεεσσηη  πποουυ
αασσχχοολλοούύννττααιι  δδιικκαασσττέέςς,,  σσεε  µµιιαα  έέρρεευυνναα  πποουυ  έέχχεειι
ααννααλλάάββεειι  ηη  αανναακκρριιττήήςς  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ααππόό
ττηηνν  ""ααννεεξξάάρρττηηττηη""  δδιικκααιιοοσσύύννηη;;  ΠΠοοιιοοςς  ττοουυ  δδίίννεειι  ττοο
δδιικκααίίωωµµαα  νναα  µµιιλλάά  γγιιαα  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  σσττοοίίχχηηµµαα;;  ΗΗ
εεππιικκήήρρυυξξηη  κκααττααδδεειικκννύύεειι  φφυυσσιικκάά  ττοο  ααδδιιέέξξοοδδοο  πποουυ
έέχχεειι  φφττάάσσεειι  ηη  έέρρεευυνναα..  ΑΑλλλλάά  εευυθθύύννοοννττααιι  ααυυττοοίί  πποουυ
ττηηνν  έέκκαανναανν  ττηηνν  έέρρεευυνναα  γγιιαα  ττοο  ααδδιιέέξξοοδδοο,,  ηη  ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη  κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  ηη  ππααρροούύσσαα  πποουυ  δδεενν  δδεείί--
χχννεειι  κκααλλάά  δδεείίγγµµαατταα  µµεε  ττιιςς  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  κκααιι
ττιιςς  εεππιικκηηρρύύξξεειιςς..

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 περισσό-
τερα αιτήµατα ανακριτικών ενεργειών µε το υπό-
µνηµα 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 συ-
µπεριφορά του- περάτωσε την ανάκριση. Η συνέ-
χεια ήταν να χρεωθεί η δικογραφία σε έναν ει-
σαγγελέα, αυτός πράγµατι να την ξαναστείλει
στον ανακριτή παραγγέλλοντας του να κάνει ανα-

κριτικές πράξεις και συγκεκριµένα τρία πράγµα-
τα.

Πρώτον να ξαναεξετάσει τους 45 µάρτυρες
που είχαν εξεταστεί στην υπόθεση αυτή. ∆εύτε-
ρον να εξετάσει κατ’ αντιπαράσταση την Κωνστα-
ντίνα και τον “Αλβανό” που θεωρήθηκε ύποπτος
και τρίτον να εξετάσει την ίδια την Κωνσταντίνα.
Ο ανακριτής επέµεινε στην άρνησή του και έστει-
λε πίσω τη δικογραφία στον εισαγγελέα αρνούµε-
νος να εκτελέσει την παραγγελία και στα τρία
σκέλη. Τότε ο εισαγγελέας, όπως είχε υποχρέω-
ση, διαβίβασε την υπόθεση των Συµβούλιο Πληµ-
µελειοδικών που επέλυσε τη διαφωνία µεταξύ
ανακριτή και εισαγγελέα ως εξής: πρώτον, απέρ-
ριψε το αίτηµα του εισαγγελέα για την επανεξέ-
ταση των 45 µαρτύρων µε το αιτιολογικό ότι προ-
βάλλεται 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 επανεξέ-
ταση 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 χέ-
ρια 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 µή-
να Φεβρουάριο µέχρι τώρα για να της πάρει µία
κατάθεση. Και ήταν µια περίοδος που η Κωνστα-
ντίνα µόλις είχε αρχίσει να µιλάει, έως τότε έγρα-
φε σηµειώµατα µόνο, είχε προβλήµατα στην
ακοή, ζαλιζόταν, δεν µπορούσε πολύ ώρα να µι-
λάει κλπ. Η Κωνσταντίνα όµως εδώ και µήνες έχει
τη δυνατότητα και πολύωρες συζητήσεις να κάνει
και νηφαλιότητα έχει και οπωσδήποτε έχει ξανα-
βρεί τη µνήµη της και συνεπώς θα µπορούσε να
βοηθήσει ουσιαστικά. ∆εν το έκανε ο ανακριτής

αυτό και ήρθε το βούλευµα που διέταξε την συνέ-
χιση της ανάκρισης προκειµένου να ληφθεί συ-
µπληρωµατική κατάθεση για να διευκρινίσει σχε-
τικά 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 ση-
µείο είναι ότι η επίθεσή της έγινε µετά το ∆εκέµ-
βρη. Ηταν καθοριστική η δυναµική του ∆εκέµβρη
στην απαρχή του κινήµατος συµπαράστασής της,
ανέδειξε κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις οι
οποίες υπέβοσκαν, έβγαλε στην επιφάνεια τη γε-
νιά της ανασφάλιστης εργασίας, της µαύρης
δουλειάς, των stage, των 700 ευρώ και όλης αυ-
τής της εργασιακής βαρβαρότητας που έχει επι-
κρατήσει και µπόρεσε να ασκήσει µία πίεση ποικί-
λη και συνεχή. Και είναι άξιο λόγου ότι το έπραξε
χωρίς να έχει την υποστήριξη ούτε της ΓΣΕΕ ού-
τε 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 σωµα-
τείων 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 διαδηλώ-
σεις στο εξωτερικό, Στη δικογραφία υπάρχουν 22
χιλιάδες υπογραφές από τη ∆ιεθνή Αµνηστία.
Ο,τι αποτέλεσµα έχει επιτευχθεί οφείλεται στο κί-
νηµα. Κάτω από άλλες συνθήκες, η υπόθεση αυ-
τή δε θα απασχολούσε ούτε το αστυνοµικό τµή-
µα της γειτονιάς της Κούνεβα.

Χρειάζεται το κίνηµα να συνεχίσει µε µεγαλύτε-
ρη ένταση τη µάχη για την ανατροπή της πολιτι-
κής 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 κα-
θαρισµού 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 τηλεοπτι-
κού 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 ανέφε-
ρα πριν να αποκτήσει κάποια δυνατότητα αξιοπι-
στίας και αντιπερισπασµό απέναντι στα µέτωπα
που ετοιµάζει.

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αντί να προχωρά σε µεγαλο-
στοµίες 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 πετύ-
χει. Οσον αφορά την Κωνσταντίνα και την πορεία
των αστυνοµικών ερευνών, πιστεύω ότι η ανυπο-
χώρητη 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 αποκαλυ-
φτούν οι ένοχοι.

Παράλληλα µε την υπόθεση της Κωνσταντί-
νας, 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 εγ-
χειρήµατα όλων των υπουργών ∆ικαιοσύνης τα
τελευταία χρόνια διότι είναι υποσχέσεις που δό-
θηκαν απέναντι σε κινητοποιήσεις των φυλακι-
σµένων. Ετσι και τώρα, ο Καστανίδης τις δηλώ-
σεις αυτές τις κάνει για να προλάβει ένα φούντω-
µα που έρχεται και έχει ξεκινήσει από τις φυλα-
κές του ∆οµοκού και άλλες και κινδυνεύει να µε-
τεξελιχθεί σε πανελλαδική εξέγερση των φυλακι-
σµένων. Το κυριότερο είναι ότι δεν έχει σταµατή-
σει 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 κρατού-
µενους, εκ των οποίων οι µισοί είναι αλλοδαποί
και οι περισσότεροι είναι µέσα για αδικήµατα τύ-
που παράνοµη είσοδος στη χώρα ή µικροαδική-
µατα 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 αναδιαµόρφω-
ση 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 επι-
τρέπεται µόνο για κακουργήµατα έχουν 13.000
κρατούµενους.

Ολοι οι υπουργοί έχουν παίξει µε τους φυλακι-
σµένους 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 λά-
βει υπόψη του δικηγορικούς συλλόγους, κοινωνι-
κούς φορείς και έτσι κρατάµε µικρό καλάθι.

ΣΥΝΕΝTEYΞΗ ΜΕ ΤΟ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

Το κίνημα συμπαράστασης 
στην Κούνεβα πρέπει να συνεχίσει

Να τιµωρηθούν οι ένοχοι, να κλείσουν οι δουλεµπορικές εταιρίες-το αίτηµα παραµένει.

Ο Κώστας Παπαδάκης µίλησε στη Λένα Βερδέ
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

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

ΣΣττιιςς  σσχχοολλέέςς
ΝΟΜΙΚΗ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ προαύλιο
ΦΛΣ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ αίθριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ∆ευτέρα-Παρασκευή 10-
12πµ 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

ΣΣOOΣΣIIAA  ΛΛII  ΣΣMMOO
µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηηνν  ααννεε  ξξάάρρ  ττηη  ττηη  δδρράά  σσηη  
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς..  

OOιι  εερργγάά  ττεεςς  δδηηµµιιοουυρρ  γγοούύνν  όόλλοο  ττοονν  ππλλοούύ  ττοο  µµέέ  σσαα
σσττοονν  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόό..  MMιιαα  ννέέαα  κκοοιι  ννωω  ννίίαα  ααππααλλ  λλααγγ  µµέέ  ννηη
ααππόό  ττηηνν  εεκκµµεε  ττάάλλ  λλεευυ  σσηη,,  οο  σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόόςς,,  µµπποο  ρρεείί  νναα
δδηηµµιιοουυρρ  γγηη  θθεείί  µµόό  ννοο  όότταανν  οοιι  εερργγάά  ττεεςς  ππάάρροουυνν  σσυυλλ  λλοο  --
γγιι  κκάά  σστταα  χχέέ  ρριιαα  ττοουυςς  ττοονν  έέλλεεγγ  χχοο  όόλλοουυ  ττοουυ  κκοοιι  ννωω  ννιι  κκοούύ
ππλλοούύ  ττοουυ  κκααιι  ππρροο  γγρρααµµ  µµαα  ττίί  σσοουυνν  ττηηνν  ππααρραα  γγωω  γγήή  κκααιι  ττηη
δδιιαα  ννοο  µµήή  σσύύµµ  φφωω  νναα  µµεε  ττιιςς  ααννθθρρώώ  ππιι  ννεεςς  ααννάά  γγκκεεςς..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAAΣΣHH
κκααιι  όόχχιι  ρρεεφφοορρ  µµιι  σσµµόό  

OO  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόόςς  δδεενν  ππααίίρρ  ννεειι  δδιιοορρ  θθώώ  σσεειιςς..  ΠΠρρέέ  ππεειι  νναα
αανναα  ττρραα  ππεείί  µµεε  ττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  δδρράά  σσηη..  ∆∆εενν  υυππάάρρ  χχεειι  κκοοιι  ννοο  --
ββοουυ  λλεευυ  ττιι  κκόόςς  δδρρόό  µµοοςς  ππρροοςς  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααλλλλαα  γγήή..  TTοο  κκοοιι  --
ννοο  ββοούύ  λλιιοο,,  οο  σσττρραα  ττόόςς,,  ηη  αασσττυυ  ννοο  µµίίαα,,  ηη  δδιικκααιιοο  σσύύ  ννηη,,  όόλλοο
ττοο  αασσττιι  κκόό  κκρράά  ττοοςς  λλεειι  ττοουυρρ  γγεείί  γγιιαα  νναα  ππρροο  σστταα  ττεεύύ  εειι  τταα
σσυυµµ  φφέέ  ρροο  νντταα  ττηηςς  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς..  HH  εερργγαα  ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  θθαα
χχρρεειιαα  σσττεείί  ττοο  δδιι  κκόό  ττηηςς  κκρράά  ττοοςς,,  σσττηη  ρριιγγ  µµέέ  ννοο  σσττηηνν  άάµµεε  σσηη
δδηηµµοο  κκρραα  ττίίαα,,  σστταα  σσυυµµ  ββοούύ  λλιιαα  ααννττιι  ππρροο  σσώώ  ππωωνν  ααππ''  ττοουυςς
χχώώρροουυςς  δδοουυ  λλεε  ιι  άάςς  κκααιι  σσττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  πποολλιι  ττοο  φφυυ  λλαα  κκήή..  

∆∆IIEE  ΘΘNNII  ΣΣMMOO
κκααιι  όόχχιι  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  σσεε  µµιιαα  χχώώ  ρραα""
ήή  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  µµεε  εεθθννιι  κκάά  χχρρώώ  µµαα  τταα""  

HH  εεµµππεειι  ρρίίαα  ττηηςς  PPωω  σσίί  ααςς  ααπποο  δδεειι  κκννύύ  εειι  όόττιι  αακκόό  µµαα  κκααιι
µµιιαα  ννιικκηη  φφόό  ρραα  εερργγαα  ττιι  κκήή  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  εεππαα  ννάά  σστταα  σσηη

όόππωωςς  οο  OOκκττώώ  ββρρηηςς  ττοουυ  11991177  δδεενν  µµπποο  ρρεείί  νναα  εεππιι  ββιιώώ  σσεειι
σσεε  ααπποο  µµόό  ννωω  σσηη..  TTαα  κκααθθεε  σσττώώ  τταα  ττηηςς  EEΣΣΣΣ∆∆  µµεε  ττάά  ττηηνν
εεππιι  κκρράά  ττηη  σσηη  ττοουυ  σστταα  λλιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ττηηςς  KKίί  ννααςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλ  --
λλωωνν  αανναα  ττοο  λλιι  κκώώνν  χχωω  ρρώώνν  ήήτταανν  κκρραα  ττιι  κκοοίί  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµοοίί..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππααλλεεύύ  οουυ  µµεε  γγιιαα  ττηη  δδιιεε  θθννιι  σσττιι  κκήή  εεννόό  ττηη  τταα  ττωωνν
εερργγαα  ττώώνν  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσµµοο  χχωωρρίίςς  δδιιαα  κκρρίί  σσεειιςς  εεθθννιι  κκόό  --
ττηη  ττααςς  γγλλώώσσ  σσααςς,,  θθρρηη  σσκκεείί  ααςς,,  φφύύλλοουυ,,  φφυυλλήήςς  ήή  σσεεξξοουυαα  --
λλιι  κκήήςς  ππρροο  ττίί  µµηη  σσηηςς..  

YYπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  όόλλαα  τταα  εεθθννιι  κκοο  αα  ππεε  λλεευυ  θθεε  ρρωω  ττιι  κκάά
κκιιννήή  µµαα  τταα  πποουυ  ααννττιι  σσττέέ  κκοο  ννττααιι  σσττηηνν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσττιι  κκήή
κκαατταα  ππίί  εε  σσηη..  HH  δδύύνναα  µµηη  πποουυ  θθαα  ττσσαα  κκίί  σσεειι  ττεελλεειιωω  ττιι  κκάά  ττοονν
ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσµµόό  εείί  ννααιι  ηη  εεννόό  ττηη  τταα  ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε
δδιιεε  θθννήή  κκλλίί  µµαα  κκαα  ααππόό  ττηη  NNέέαα  YYόόρρ  κκηη  ωωςς  ττηη  ΣΣεε  οούύλλ  κκααιι
ααππόό  ττοο  ΛΛοονν  δδίί  ννοο  ωωςς  ττοο  ΣΣάάοο  ΠΠάά  οο  λλοο..  

AAννττιι  ππαα  λλεεύύ  οουυ  µµεε  κκάά  θθεε  µµοορρ  φφήή  σσοοββιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ρρααττσσιι  --
σσµµοούύ  ήή  σσεεξξιι  σσττιι  κκώώνν  δδιιαα  κκρρίί  σσεε  ωωνν  πποουυ  ααππεειι  λλεείί  νναα  δδιιαα  --
σσππάά  σσεειι  ττοουυςς  εερργγάά  ττεεςς..  

AAππέέ  νναα  ννττιι  σσττηηνν  ααννττιι  ττοουυρρ  κκιι  κκήή  πποολλεε  µµοο  κκαα  ππηη  λλεείίαα  ττηηςς
““δδιι  κκήήςς  µµααςς””  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς  υυπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  ττοο  σσύύνν  --
θθηη  µµαα  EEλλ  λληη  ννεεςς  κκααιι  TTοούύρρ  κκοοιι  εερργγάά  ττεεςς  εεννωω  µµέέ  ννοοιι..  

EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσττηηνν  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη  ττωωνν  µµεειιοο  ννοο  ττήή  ττωωνν
σσττηη  ΘΘρράά  κκηη  κκααιι  ττηη  MMαα  κκεε  δδοο  ννίίαα  κκααιι  σστταα  µµέέ  ττρραα  αασσττυυ  ννόό  --
µµεευυ  σσηηςς  ττωωνν  µµεετταα  νναα  σσττώώνν..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAA  TTII  KKOO  KKOOMM  MMAA
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ππρρωω  ττοο  πποο  ρρίί  ααςς  

HH  εερργγαα  ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  µµπποο  ρρεείί  νναα  ααππεε  λλεευυ  θθεε  ρρώώ  σσεειι  ττοονν  εεααυυ  --
ττόό  ττηηςς  κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκαατταα  ππιιεε  σσµµέέ  ννοουυςς  µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηη  δδιι  --

κκήή  ττηηςς  δδρράά  σσηη..  ΓΓιιαα  νναα  κκεερρ  δδηη  θθοούύνν  όόλλαα  τταα  κκοοµµ  µµάά  ττιιαα  ττηηςς
ττάά  ξξηηςς  σσεε  ααυυ  ττήή  ττηηνν  ππάά  λληη  εείί  ννααιι  ααππαα  ρρααίί  ττηη  ττοο  νναα  οορργγαα  ννωω  --
θθοούύνν  τταα  ππιιοο  ξξεεκκάά  θθαα  ρραα  κκααιι  µµααχχηη  ττιι  κκάά  ττµµήή  µµαα  τταα  σσεε  έένναα
εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκόό  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκόό  εερργγαα  ττιι  κκόό  κκόόµµ  µµαα..  EEνναα  ττέέ--
ττοοιιοο  κκόόµµ  µµαα  µµπποο  ρρεείί  νναα  ππεείί  θθεειι  ττοουυςς  εερργγάά  ττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππαα  --
νναα  σστταα  ττιι  κκήή  ππρροο  οο  ππττιι  κκήή  ππααρρεεµµ  ββααίί  ννοο  ννττααςς  σσττοουυςς  µµααζζιι  κκοούύςς
ααγγώώ  ννεεςς..  EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσεε  κκάά  θθεε  ααννττίί  λληη  ψψηη  υυπποο  κκαα  ττάά  --
σστταα  σσηηςς  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς,,  ααππ''  όόπποουυ  κκααιι  αανν  ππρροοέέρρ  χχεε  ττααιι..  

Θέ λω να γί νω 
µέ λος του ΣEK

OOννοο  µµαα

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη ......................................................................................................................................
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ΣΣωω  µµαα  ττεείίοο  --  ΣΣύύλλ  λλοο  γγοοςς....................................................................................................

......................................................................................................

ΓΓρράάψψ  ττεε  µµααςς  σσττηη  δδιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::  

TT..ΘΘ..88116611,,  OOµµόό  ννοοιιαα,,  110000  1100  AAθθήή  νναα

Πα λεύ ου µε για 

www.marxistiko.gr 
ττηηλλ..  22110055224477558844,,

mmaarrxxiissttiikkoo@@yyaahhoooo..ggrr
Φειδίου 14-16 
(πίσω από Τιτάνια-Ρέξ)

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 ενά-
ντια 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

ΣΣττιιςς  σσχχοολλέέςς
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

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Ο ΚΡΙΣ ΧΑΡΜΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΟ τταανν  ααννααφφεερρόόµµαασσττεε  σσττοουυςς  µµεε--
γγάάλλοουυςς  εεππαανναασσττάάττεεςς  σσοοσσιιααλλιι--
σσττέέςς,,  ππάάνντταα  ττοουυςς  σσκκεεφφττόόµµαα--

σσττεε  σσεε  σσύύννδδεεσσηη  µµεε  ττιιςς  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  πποουυ
δδηηµµοοσσίίεευυαανν::  οο  ΜΜααρρξξ  κκααιι  ηη  ΝΝέέαα  ΕΕφφηηµµεε--
ρρίίδδαα  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ,,  οο  ΛΛέέννιινν  µµεε  ττηηνν  ΙΙσσκκρραα
((ΣΣππίίθθαα))  κκααιι  ττηηνν  ΠΠρράάββνντταα  ((ΑΑλλήήθθεειιαα)),,  οο
ΓΓκκρράάµµσσιι  κκααιι  ττοο  ΟΟρρννττιιννεε  ΝΝοουυόόββοο  ((ΝΝέέαα
ΤΤάάξξηη)),,  οο  ΤΤζζέέιιµµςς  ΚΚόόννοολλιι  κκααιι  ηη  ΕΕρργγααττιικκήή
∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα,,  οο  ΤΤρρόόττσσκκιι  κκααιι  ηη  ΝΝάάσσαα
ΣΣλλόόββοο  ((ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  µµααςς)),,  ηη  ΡΡόόζζαα  ΛΛοούύξξεε--
µµπποουυρργγκκ  κκααιι  ηη  ΡΡόόττεε  ΦΦάάννεε  ((ΚΚόόκκκκιιννηη  ΣΣηη--
µµααίίαα))..

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 εφη-
µερίδα του Κρόµγουελ, του Ροβεσπιέ-
ρου, του Μπακούνιν, του Γκαριµπάλντι
ή του Τσε Γκεβάρα. Ωστόσο, όσοι
αστοί επαναστάτες βασίζονταν στη µα-
ζική δράση για να επιτύχουν τους σκο-
πούς τους, έπρεπε να έχουν εφηµερί-
δες. Στη Γαλλική Επανάσταση, ο Μαρά

δεν θα ήταν τίποτα χωρίς την εφηµερί-
δα του, “Λ'αµί ντι Πεπλ” (Ο φίλος του
λαού), ούτε ο Εµπέρ χωρίς την εφηµε-
ρίδα “Περ Ντισέσν” (Ο γερο-Ντισέσν).

Αυτό δεν είναι σύµπτωση. Η κεντρι-
κότητα της εφηµερίδας προκύπτει από
τον ίδιο το στόχο: να κερδίσεις µαζική
υποστήριξη στην επανάσταση. Σε κάθε
γνήσια επανάσταση υπάρχουν µάζες
ανθρώπων που αποχωρίζονται τις γενι-
κές ιδέες µε τις οποίες ανατράφηκαν
και υιοθετούν ένα νέο τρόπο να βλέ-
πουν τον κόσµο και το ρόλο τους µέσα
σε αυτόν. Οι επαναστάτες πάντα ξεκι-
νάνε ως µειοψηφίες που προσπαθούν
να προπαγανδίσουν µια νέα κοσµοθε-
ωρία. Και αυτό σηµαίνει, όχι µόνο
εχθρότητα από πλευράς της άρχου-
σας τάξης, αλλά και αδιαφορία από
πολλά µέλη της καταπιεσµένης τάξης.
∆εν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις αυ-
τή την περίοδο αντιδηµοφιλίας, αφού
σε κάθε κοινωνία, η κυρίαρχη τάξη κυ-
ριαρχεί ιδεολογικά. Οι ιδέες της είναι
οι κυρίαρχες ιδέες.

Οι επαναστάτες δεν µπορούν να ξε-
κινήσουν αυτή τη µάχη για τις ιδέες,
εκτός και αν βρουν κάποιο τρόπο να
συνδεθούν µε τις εµπειρίες της µεγά-
λης µάζας των “απλών”, “απολίτικων”
ανθρώπων. Πρέπει να µπορέσουν να
δείξουν ότι η επαναστατική κοσµοθεω-
ρία ταιριάζει µε κάποιες τουλάχιστον
από αυτές τις εµπειρίες καλύτερα από
την κυρίαρχη ιδεολογία.

Οµως οι επαναστάτες δεν ενδιαφέ-
ρονται απλώς να κερδίσουν ανθρώ-
πους σε νέες ιδέες. Πρέπει να τους
απασχολεί πώς θα κάνουν κάποιους
ανθρώπους να δράσουν µε βάση αυ-
τές τις ιδέες. Οχι µόνο να λένε τι είναι
λάθος, αλλά, πάνω απ' όλα, τι να κά-
νουµε.

Η επιτυχία είναι εφικτή για ένα επα-
ναστατικό ρεύµα σε οποιοδήποτε στά-
διο 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-

λεί τον µηχανισµό για να γίνουν αυτές
οι συνδέσεις, για να γεφυρώνει το χά-
σµα µεταξύ θεωρίας και πράξης.
Οπως το διατύπωνε ο Ερνεστ Τζόουνς,
ο Χαρτιστής ηγέτης, όταν προσπαθού-
σε να συµµαζέψει τα αποµεινάρια εκεί-
νου του πρώτου µεγάλου εργατικού κι-
νήµατος 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 καταγρά-
φει τις διαδικασίες του, να επικοινωνεί,
να κάνει τις εκκλήσεις του, να παρο-
τρύνει, να υπερασπίζεται και να απλώ-
νεται. Είναι ο θεµελιώδης δεσµός, το
λάβαρο της προόδου και το µέσο επι-
χειρηµατολογίας. Είναι αυτό που του

δίνει τη δυνατότητα να ξεπροβάλλει
ανάµεσα στην ανακατωσούρα των
κοµµάτων και να κρατάει τα διαφορετι-
κά 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 συλ-
λογικός προπαγανδιστής και ο συλλο-
γικός αγκιτάτορας. Είναι και οργανω-
τής. Μπορεί να συγκριθεί µε τη σκαλω-
σιά που υψώνεται γύρω από µια οικο-
δοµή... Η οργάνωση που χτίζεται γύρω
από αυτή την εφηµερίδα θα είναι έτοι-
µη για τα πάντα, από το να υπερασπί-
ζεται τη σηµαία, το κύρος και τη συνέ-
χεια του κόµµατος σε περιόδους ρα-

γδαίας υποχώρησης της επανάστασης
µέχρι να προετοιµάζεται για την πανε-
θνική ένοπλη εξέγερση”.

Επειδή η εφηµερίδα αντανακλούσε
την εµπειρία του κόσµου µε αυτόν τον
τρόπο, µπορούσε εύκολα να γίνει ορ-
γανωτής τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ση-
µαντικό για τους Μπολσεβίκους, κα-
θώς λειτουργούσαν ως παράνοµο κόµ-
µα, χωρίς δυνατότητα να προχωρούν
σε ανοιχτές στρατολογίες. Μπορού-
σαν, ωστόσο, να χτίσουν ένα δίκτυο
ανθρώπων που αλληλογραφούσαν µε
την εφηµερίδα, την µοίραζαν και έκα-
ναν οικονοµική εξόρµηση µέσα στους
εργατικούς χώρους.

Ενα καπίκι

ΕΕττσσιι  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  οοιι  µµιισσέέςς  εεφφηη--
µµεερρίίδδεεςς  πποουυ  ππωωλλοούύνντταανν  σσττηηνν  ΠΠεεττρροούύ--
πποολληη,,  ππωωλλοούύνντταανν  µµέέσσαα  σστταα  εερργγοοσσττάά--
σσιιαα..  ΤΤοο  άάττοοµµοο  πποουυ  εείίχχεε  ττηηνν  υυππεευυθθυυννόό--
ττηητταα  νναα  ττοο  κκάάννεειι,,  σσττηηνν  οουυσσίίαα  έέββρριισσκκεε
έένναα  ννόόµµιιµµοο  ττρρόόπποο  νναα  σσττρρααττοολλοογγήήσσεειι
υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  σσττοο  ππααρράάννοοµµοο  κκόόµµµµαα..
ΤΤοο  έένναα  κκααππίίκκιι  πποουυ  έέδδιιννεε  κκάάθθεε  εερργγάάττηηςς
γγιιαα  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ήήτταανν  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο
ττοουυ  νναα  δδίίννεειι  σσυυννδδρροοµµήή  σσττοο  κκόόµµµµαα..  ΟΟιι
κκααττάάλλοογγοοιι  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  πποουυ  ττυυππώώ--
ννοονντταανν  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  έέδδιινναανν  µµίίαα  ααίί--
σσθθηησσηη  γγιιαα  ττοο  ππόόσσοο  εεξξααππλλωωµµέέννοο  ήήτταανν
ττοο  δδίίκκττυυοο  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίί--
δδααςς..  

Ετσι, όταν ο Λένιν ήθελε να δείξει
πόσο ισχυρότεροι ήταν οι Μπολσεβίκοι
σε σχέση µε το ρεφορµιστικό “λικβι-
νταριστικό” ρεύµα στο εργατικό κίνη-
µα, σύγκρινε τον κατάλογο που δηµο-
σίευε η Πράβντα µε τις λίστες που δη-
µοσιεύονταν στην λικβινταριστική εφη-
µείδα Λουτς. Το γεγονός ότι η Πράβ-
ντα πουλούσε 40 χιλιάδες αντίτυπα κα-
θηµερινά και δεχόταν 2.181 διαφορετι-
κές ενισχύσεις από οµάδες εργατών
το 1913, σε σχέση µε τα 16 χιλιάδες
φύλλα και τις 671 ενισχύσεις των λικβι-
νταριστικών εφηµερίδων, ήταν απόδει-
ξη για το Λένιν πόσο µεγαλύτερη υπο-
στήριξη είχαν οι Μπολσεβίκοι.

Επαναστατική εφημερίδα

ΟΟ  ΜΜααρράά  κκααιι  ““οο  ΦΦίίλλοοςς  ττοουυ  ΛΛααοούύ””
Αµέσως µετά τη συµµετοχή του σε µαζική

απεύθυνση στον δρόµο τη µέρα της πτώσης της
Βαστίλλης, στις 14 του Ιούλη 1789, ο Μαρά πρό-
τεινε στη λαϊκή επιτροπή της περιοχής όπου ζού-
σε τη δηµιουργία µιας εφηµερίδας. Οταν η πρότα-
σή του απορρίφθηκε, ανέλαβε να την υλοποιήσει
µόνος του. Εγραφε οχτώ σελίδες περίπου µεγέ-
θους Α5 κάθε µέρα και πλήρωνε για την εκτύπωσή
τους. Χωρίς καµιά οργάνωση πίσω του, βασιζόταν
να βρεθεί αναγνωστικό κοινό µέσω των εφηµερι-
δοπωλών στους δρόµους. Η εφηµερίδα είχε τερά-
στια επιτυχία και γρήγορα έγινε πρώτη σε κυκλο-
φορία στο Παρίσι. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Μαρά
κατάφερε να συνδυάσει τα τρία στοιχεία -τις γενι-
κές αρχές, την εµπειρία και τι χρειαζόταν να γίνει.
Το κοµµάτι “Τι να κάνουµε” ήταν ζωτικής σηµα-
σίας. Μέρα µε τη µέρα, βδοµάδα µε τη βδοµάδα,
για τέσσερα χρόνια ο Μαρά παραµέριζε τη ρητο-
ρεία των επίσηµων ηγετών της επανάστασης -
πρώτα των συνταγµατικών φιλελεύθερων και έπει-
τα των µετριοπαθών Γιρονδίνων- ενώ καλούσε σε

αποφασιστική δράση για το άπλωµα και την υπε-
ράσπιση 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 αποµι-
µήσεις επειδή “οι συγγραφείς τους είναι απατεώ-
νες που κηρύττουν τη συµφιλίωση ενώ εγώ τους
καταγγέλλω ασταµάτητα και χτυπάω το σήµα του
κινδύνου”.

ΟΟιι  ΧΧααρρττιισσττέέςς  κκααιι  ““ΤΤοο  ΑΑσσττέέρριι  ττοουυ  ΒΒοορρρράά””
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 βοη-
θούσαν 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

εφηµερίδες της χώρας µαζί”. Αυτό έκανε την εφη-
µερίδα να µην είναι απλά ένα ανάγνωσµα, γινόταν
ο οργανωτής του ίδιου του κινήµατος.

Η εφηµερίδα συχνά περιγράφεται ως παρα-
προϊόν του Χαρτιστικού κινήµατος. Οµως είναι ση-
µαντικό ότι ξεκίνησε την έκδοσή της έξι ολόκλη-
ρους µήνες πριν δηµιουργηθεί επισήµως το ίδιο
το κίνηµα από ανθρώπους όπως ο Λόβετ στο Λον-
δίνο, οι οποίοι ήταν πολύ πιο µετριοπαθείς σε σχέ-
ση µε τον εκδότη του “Αστεριού του Βορρά”,
Ο'Κόνορ. Ηταν η µαζική απεύθυνση που έκανε η
εφηµερίδα γύρω από ένα ολόκληρο φάσµα “οικο-
νοµικών” ζητηµάτων -ιδιαίτερα το νόµο για τους
Φτωχούς και το ζήτηµα των συνδικαλιστικών δικαι-
ωµάτων- 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 επι-
σήµως έτειναν να περιθωριοποιηθούν.

ΟΟ  ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν,,  οο  σσύύννττρροοφφοοςς
πποουυ  έέφφυυγγεε  ααππόό  ττηη  ζζωωήή  ττοο  ππεερραα--
σσµµέέννοο  ΣΣάάββββααττοο,,  υυππήήρρξξεε  ααρρχχιισσυυ--
ννττάάκκττηηςς  ττηηςς  ααδδεελλφφήήςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς
ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσττηη
ΒΒρρεεττααννίίαα,,  ττοουυ  SSoocciiaalliisstt  WWoorrkkeerr,,
ααρρχχιικκάά  ττοο  11997766--11997777  κκααιι  σσττηη  σσυυ--
ννέέχχεειιαα  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  µµιιαα
εειικκοοσσααεεττίίαα,,  ααππόό  ττοο  11998822  ωωςς  ττοο
22000044..  ΑΑππόό  ττηη  θθέέσσηη  ααυυττήή  µµάάςς  έέδδωω--
σσεε  πποολλλλάά  µµααθθήήµµαατταα  γγιιαα  ττοο  ππώώςς
οορργγααννώώννεεττααιι,,  ππώώςς  εεκκδδίίδδεεττααιι  κκααιι  ττιι
ρρόόλλοο  έέχχεειι  νναα  ππααίίξξεειι  µµιιαα  εεππαανναασστταα--
ττιικκήή  σσοοσσιιααλλιισσττιικκήή  εεφφηηµµεερρίίδδαα..  

ΟΟ  ΧΧάάρρµµαανν,,  όόππωωςς  έέκκααννεε  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόό--
ττηηττάάςς  ττοουυ,,  δδεενν  εείίχχεε  µµεείίννεειι  µµόόννοο
σσττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα..  ΕΕππιισσττρρέέφφοοννττααςς
σσττιιςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ
κκιιννήήµµααττοοςς,,  υυπποοσσττήήρριιξξεε  θθεεωωρρηηττιικκάά
ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίί--
δδααςς,,  γγρράάφφοοννττααςς  ττοο  11998844  σσττοο  ππεε--
ρριιοοδδιικκόό  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciiaalliissmm
JJoouurrnnaall  έένναα  εεκκττεεννέέςς  άάρρθθρροο,,  ττοο
οοπποοίίοο  εεκκδδόόθθηηκκεε  σσυυµµππλληηρρωωµµέέννοο
µµεε  µµοορρφφήή  ππααµµφφλλέέττααςς  ττοο  11999911..  ΗΗ
ΠΠρράάββνντταα  ττοουυ  ΛΛέέννιινν,,  γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν
οοπποοίίαα  σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  ττοο  κκόόµµµµαα
ττωωνν  ΜΜπποολλσσεεββίίκκωωνν,,  ήήτταανν  ππάάνντταα  ττοο
ππρρόόττυυπποο  ττηηςς  εεππαανναασσττααττιικκήήςς  εεφφηη--
µµεερρίίδδααςς..  ΟΟµµωωςς  οο  ΧΧάάρρµµαανν  ααννααζζήή--
ττηησσεε  ττηη  δδύύννααµµηη  κκααιι  ττιιςς  ααδδυυννααµµίίεεςς
κκααιι  άάλλλλωωνν  ππααρρααδδεειιγγµµάάττωωνν  φφττάάννοο--
ννττααςς  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ττοουυ  ΜΜααρράά
σσττηη  ΓΓααλλλλιικκήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη  κκααιι  σσττιιςς
εεκκδδοοττιικκέέςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττοουυ  κκιιννήή--
µµααττοοςς  ττωωνν  ΧΧααρρττιισσττώώνν  ττοο  1199οο  ααιιώώ--
νναα  σσττηη  ΒΒρρεεττααννίίαα..  ΑΑκκοολλοουυθθοούύνν  κκάά--
πποοιιαα  ααπποοσσππάάσσµµαατταα  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο
ττοουυ  ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν..

Νίκος Λούντος

Ο Λένιν διαβάζοντας την Πράβδα



Νο 8931144

ΤΤοο  ΜΜάάηη  ττοουυ  11991199,,  µµεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα
ττοουυ  µµπποολλσσεεββίίκκιικκοουυ  κκόόµµµµααττοοςς,,
ιιδδρρύύθθηηκκεε  ηη  ΤΤρρίίττηη,,  ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιικκήή,,

∆∆ιιεεθθννήήςς..  ΗΗ  ∆∆ιιεεθθννήήςς  κκάάλλεεσσεε  σσττηη  σσυυσσππεείί--
ρρωωσσηη  γγύύρρωω  ααππόό  ττηη  σσηηµµααίίαα  ττηηςς  όόλλωωνν
ττωωνν  δδυυννάάµµεεωωνν  πποουυ  ππάάλλεευυαανν  εεννάάννττιιαα
σσττοονν  ππόόλλεεµµοο  κκααιι  ττοονν  κκααππιιττααλλιισσµµόό  κκααιι
έέρρχχοονντταανν  σσεε  ρρήήξξηη  µµεε  ττηηνν  υυπποοκκρριιττιικκήή  κκααιι
σσυυµµββιιββαασσττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  σσοοσσιιααλλδδηηµµοο--
κκρρααττίίααςς..  ΑΑρρχχιικκάά,,  ηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ήήτταανν  µµιι--
κκρρήή..  ΣΣύύννττοοµµαα  ααυυττόό  άάλλλλααξξεε..  ΣΣτταα  ττέέλληη
ττηηςς  χχρροοννιιάάςς  κκααιι  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  11992200
σσττηη  ∆∆ιιεεθθννήή  σσττρρέέφφοονντταανν  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα
εερργγάάττεεςς  σσττηηνν  ««ααννεεππττυυγγµµέέννηη»»  ΕΕυυρρώώππηη..  

Όµως, τι σήµαινε συγκεκριµένα ρήξη
µε τις υποκρισίες και τις προδοσίες της
σοσιαλδηµοκρατίας; Σε ποιες αρχές
στρατηγικής και τακτικής έπρεπε να βα-
σιστούν τα νέα, κοµµουνιστικά κόµµατα;
Το ρεύµα που εκπροσωπούσε ο Αµα-
ντέο Μπορντίγκα στην Ιταλία είχε µια
πολύ συγκεκριµένη και πολύ λάθος
απάντηση. 

Ο Αµαντέο Μπορντίγκα, γεννηµένος
το 1889, ήταν ένας χαρισµατικός οργα-
νωτής που είχε παίξει ηγετικό ρόλο
στην αριστερή πτέρυγα του Ιταλικού
Σοσιαλιστικού Κόµµατος (PSI). Ο Μπορ-
ντίγκα ήταν ίσως ο πρώτος σοσιαλιστής
στην προπολεµική δυτική Ευρώπη που
δούλεψε συστηµατικά για την οργάνω-
ση µιας επαναστατικής τάσης µέσα στο
σοσιαλιστικό κόµµα. 

Στροφή αριστερά

ΤΤοο  ΙΙττααλλιικκόό  ΣΣοοσσιιααλλιισσττιικκόό  ΚΚόόµµµµαα  κκιιννήή--
θθηηκκεε  µµεε  ττααχχύύττηητταα  φφωωττόόςς  ππρροοςς  τταα  ααρριι--
σσττεερράά  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  πποολλέέµµοουυ..  ΤΤοονν
ΟΟκκττώώββρρηη  ττοουυ  11991199  σσττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς
ΜΜπποολλόόννιιαα  ψψήήφφιισσεε  µµεε  µµεεγγάάλληη  ππλλεειιοοψψηη--
φφίίαα  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττηη  ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιι--
κκήή  ∆∆ιιεεθθννήή..  ΣΣττιιςς  ββοουυλλεευυττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς
ττοουυ  ΝΝοοέέµµββρρηη  ππήήρρεε  ττοο  έένναα  ττρρίίττοο  ττωωνν  ψψήή--
φφωωνν..  

Ο Μπορντίγκα κι η τάση του επέµε-
ναν ότι παρόλη την είσοδο στην Κοµ-
µουνιστική ∆ιεθνή το PSI δεν ήταν επα-
ναστατικό κόµµα. Είχαν δίκιο: οι διακη-
ρύξεις ήταν επαναστατικές, όµως η
πρακτική του κάθε άλλο παρά τέτοια
ήταν. Οι ανοιχτοί ρεφορµιστές που µι-
σούσαν τη Ρώσικη Επανάσταση συνέχι-
ζαν να είναι θρονιασµένοι στην κοινο-
βουλευτική οµάδα και στη γραφειοκρα-
τία των συνδικάτων. Όµως, ο Μπορντί-
γκα δεν απαιτούσε «απλά» το διώξιµό
τους. 

Στις επιστολές προς την Κοµιντέρν, η
τάση του αυτό-ονοµαζόταν «κοµµουνι-
στική φράξια της αποχής». Ένα πραγ-
µατικό κοµµουνιστικό κόµµα, υποστήρι-
ζαν, πρέπει να απέχει από τις εκλογές
και το κοινοβούλιο, γιατί «η αστική δη-
µοκρατία είναι το κύριο µέσο για τον
αποπροσανατολισµό του εργατικού κι-
νήµατος». 

Η εφηµερίδα της φράξιας του Μπορ-
ντίγκα λεγόταν «Ιλ Σοβιέτ». Όµως, για
τον Μπορντίγκα τα «σοβιέτ» θα ήταν δη-
µιουργήµατα 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 Τορί-
νο, είχε γίνει η εφηµερίδα των συµβου-
λίων που βρέθηκαν στη πρώτη γραµµή
των µαχών της «κόκκινης διετίας» στην
Ιταλία το 1919-1920. 

Για το “Ordine Nuovo” τα εργοστα-
σιακά συµβούλια ήταν τα προπλάσµατα
σοβιέτ, η γέφυρα ανάµεσα στους αγώ-
νες του σήµερα µε την εργατική εξου-
σία 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 ερ-
γοστάσιο ή την εξουσία;» ήταν ο τίτλος
ενός άρθρου στο «Ιλ Σοβιέτ» το Φλεβά-
ρη 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 υπήρ-
χε 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 επαναστατι-
κού 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 Κοµ-
µουνιστικό Κόµµα στην Ιταλία. Η «κόκκι-
νη διετία» είχε καταλήξει σε ήττα, µε ευ-
θύνη της ηγεσίας του PSI, και το κίνηµα
υποχωρούσε ραγδαία. Η ίδια η διάσπα-
ση του Λιβόρνο έγινε µε άτσαλο τρόπο.
Χιλιάδες εργάτες που πίστευαν στην
Κοµιντέρν παρέµειναν στο PSI. Αυτό
που χρειαζόταν, ήταν ένα κοµµουνιστι-
κό κόµµα που θα µπορούσε να ενώσει
στη κοινή δράση, και να κερδίσει την
εργατική τάξη στην προοπτική του. 

Όµως στο κοµµουνιστικό κόµµα κυ-
ριαρχούσε ο Μπορντίγκα κι οι υποστη-
ρικτές του. Η κοινή δράση µε τις ρε-
φορµιστές οργανώσεις –το ενιαίο µέτω-
πο- ήταν ανάθεµα για αυτούς. Ηταν η
περίοδος που οι φασίστες του Μουσολί-
νι περνούσαν στην επίθεση. Για τον
Μπορντίγκα, όµως, η πάλη ενάντια στη
φασιστική απειλή δεν είχε ιδιαίτερο νόη-
µα. Ο φασισµός, υποστήριζε, είναι απλά
µια άλλη µορφή της δικτατορίας της
αστικής τάξης. Μ’ αυτή τη λογική, όταν
οι εργάτες σε µια σειρά πόλεις συγκρό-
τησαν µονάδες αυτοάµυνας, τους Arditi
del Popolo, το κοµµουνιστικό κόµµα,
προσπάθησε να οργανώσει τους δικούς
του, «ταξικούς» και «πλήρως αυτόνο-
µους από την αστική πολιτική» σχηµατι-
σµούς. 

Χρειάστηκε µια έντονη εσωκοµµατική
πάλη για να κατανικηθούν αυτές οι από-
ψεις. Η ανάληψη της ηγεσίας του κόµ-
µατος από τον Γκράµσι το 1924 σηµα-
τοδοτεί αυτή τη στροφή. Όµως, πια
ήταν αργά, ο φασισµός εδραιωνόταν
για τα καλά στην εξουσία.  

Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΑ ννααββλλήήθθηηκκεε  ««ππρροοσσεεχχώώςς»»,,  ηη
σσύύσσκκεεψψηη  γγιιαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη
σσυυλλλλααλληηττηηρρίίοουυ  ««εεννάάννττιιαα  σσττηη

ββίίαα  κκααιι  ττηηνν  ττρροοµµοοκκρρααττίίαα»»  πποουυ  εείίχχεε
κκααλλέέσσεειι  ττοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττηηςς  ΠΠΟΟΣΣ∆∆ΕΕΠΠ
ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΠΠέέµµππττηη  1122  ΝΝοοέέµµ--
ββρρηη  σσττοο  ∆∆ιικκηηγγοορριικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΑΑθθήή--
ννααςς  ––  µµιιαα  µµεεθθόόδδεευυσσηη  πποουυ  ξξεεσσήήκκωω--
σσεε  κκύύµµαα  κκαατταακκρρααυυγγήήςς  σσττοουυςς  χχώώ--
ρροουυςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  όόχχιι  µµόό--
ννοο..  ΠΠιιοο  ππρριινν,,  σσεε  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς
ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήήςς  ττηηςς  ΠΠΟΟΣΣ∆∆ΕΕΠΠ,,  ττοο  ππρροο--
εεδδρρεείίοο  δδέέχχττηηκκεε  σσκκλληηρρήή  κκρριιττιικκήή  γγιιαα
ττηη  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκήή  κκααιι  ααννττιιδδηηµµοο--
κκρρααττιικκήή  ττοουυ  σσττάάσσηη  κκααιι  ααννααγγκκάάσσττηη--
κκεε  νναα  ααπποοσσύύρρεειι  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηη
δδιιεεξξααγγωωγγήή  σσυυλλλλααλληηττηηρρίίοουυ  κκααιι  νναα
ττηηνν  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  µµεε  ππρρόότταασσηη  γγιιαα
««άάλλλλεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς»»..        

Από νωρίς το απόγευµα της Πέ-
µπτης, δεκάδες φοιτητές, που µε-
τέφεραν αποφάσεις συνελεύσεων
που γίνονταν εκείνη την ώρα, είχαν
συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο
του ∆ΣΑ στην Ακαδηµίας, φωνάζο-
ντας συνθήµατα και καταγγέλλο-
ντας τις µεθοδεύσεις της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Αποφάσεις ενάντια στη διεξαγωγή
του συλλαλητηρίου, πολλές οµό-
φωνες, βγήκαν σε όλες πρακτικά
τις γενικές συνελεύσεις που γίνο-
νταν την ίδια µέρα- στις συνελεύ-
σεις της ΑΣΟΕΕ, των Μεταλλειολό-
γων, των Ηλεκτρολόγων, των Τοπο-
γράφων Μηχανικών, των Χηµικών
Μηχανικών, της ΦΛΣ, των Μηχανο-
λόγων Μηχανικών, της Πληροφορι-
κής, της Νοµικής, των Ναυπηγών,
της ΣΕΜΦΕ.

Στην περιοχή γύρω από την Ακα-
δηµίας υπήρχαν αστυνοµικές δυνά-
µεις και στις 7µµ, ώρα στην οποία
ήταν καλεσµένη η σύσκεψη, µια δι-
µοιρία ΜΑΤ προσπάθησε να εµπο-
δίσει 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 κά-
λυψη του γεγονότος.

∆ιαµαρτυρίες

ΚΚάάττωω  ααππόό  δδιιααµµααρρττυυρρίίεεςς  ττωωνν  σσυυ--
γγκκεεννττρρωωµµέέννωωνν,,  ττωωνν  δδιικκηηγγόόρρωωνν,,  ττωωνν
δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ππεερραασσττιι--
κκώώνν,,  ττεελλιικκάά  ηη  δδιιµµοοιιρρίίαα  ααπποοσσύύρρθθηηκκεε..
ΕΕττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς  δδεενν  εείίχχεε  νναα  ππααίίξξεειι  κκααιι
κκααννέένναα  ρρόόλλοο,,  ααφφοούύ  ττεελλιικκάά  ααππόό  ττοονν
µµαακκρροοσσκκεελλήή  κκααττάάλλοογγοο  ττωωνν  φφοορρέέωωνν
πποουυ  κκααττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρροο--
εεδδρρεείίοουυ  ττηηςς  ΠΠΟΟΣΣ∆∆ΕΕΠΠ  ««εείίχχαανν  ττηηνν
ππρρόόθθεεσσηη»»  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  ττεελλιικκάά
δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  σσχχεεδδόόνν  κκααννέέννααςς  ––
σσττοο  δδωωµµάάττιιοο  κκάάπποοιιοουυ  οορρόόφφοουυ  ττοουυ
κκττιιρρίίοουυ  σσττηη  ««σσύύσσκκεεψψηη»»  ππααρρααββρρέέθθηη--
κκαανν  µµόόννοο  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  ∆∆ΣΣΑΑ
κκααιι  ττηηςς  ηηγγεεσσίίααςς  ττηηςς  ΠΠΟΟΣΣ∆∆ΕΕΠΠ..  

Όταν µάλιστα, το προεδρείο
ρωτήθηκε αν οι Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι συγκαταλέγονται ανάµεσα
στους «φορείς» και αν έχουν δικαί-
ωµα να µεταφέρουν τις αποφάσεις
των Γ. Σ , απάντησε αρχικά θετικά
και µετά αρνητικά όταν διευκρινί-
στηκε ότι τα ονόµατα των φοιτητών

δεν ήταν ίδια µε αυτά που -χωρίς
καν να µεταφέρουν αποφάσεις συ-
νελεύσεων και προφανώς προϊόντα
προ συνεννόησης - περίµεναν!  

Ηδη από τις προηγούµενες µέ-
ρες είχε προηγηθεί η χυδαία προ-
σπάθεια της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ
να προκαταβάλλει κοµπιναδόρικα -
µε τη φράση «έχουν την πρόθεση»
- αποφάσεις Οµοσπονδιών, Συνδι-
κάτων 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 συλλαλη-
τήριο είχε ληφθεί χωρίς καν να συ-
νεδριάσουν τα όργανα της Οµο-
σπονδίας. Το όλο θέµα άνοιξαν κε-
ντρικά πολιτικά µε πρότασή τους
βουλευτές της ανανεωτικής πτέρυ-
γας του ΣΥΝ.

Είναι προκλητικό το γεγονός ότι
το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ ενώ
σιωπά για όλα τα ζητήµατα που
έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστη-
µα απέναντι στις επιθέσεις στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης, αποφάσισε να
παίξει το ρόλο του «λαγού» για να
εξυπηρετήσει σκοπιµότητες συναί-
νεσης και «εθνικών µετώπων» ακό-
µα και µε την Εκκλησία και τους
Καρατζαφέρηδες. Το φοιτητικό, εκ-
παιδευτικό και εργατικό κίνηµα θα
αποµονώσουν και στο µέλλον κάθε
τέτοια προσπάθεια.   

Γιώργος Πίττας

Το Σάββατο 14 Νοέµβρη µαζευτήκαµε δέκα µαθη-
τές από τα τέσσερα σχολεία της Μυτιλήνης. Συζητή-
σαµε για τα προβλήµατα της παιδείας και τι µπο-
ρούµε να κάνουµε. Για να οργανωθούµε καλύτερα
φτιάξαµε το Συντονιστικό Αντίστασης Μαθητών

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

∆ώρα, 2ο Λύκειο Μυτιλήνης

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ;

Φιάσκο η σύσκεψη για
“συλλαλητήριο ενάντια 
στην τρομοκρατία”

OO  MMπποορρννττίίγγκκαα  κκααιι  ηη  ««ααπποοχχήή»»

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Έξω από το ∆ικηγορικό Σύλλογο την Πέµπτη 12/11
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ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1973, ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008

ΑΑννοοιιχχττήή  σσυυζζήήττηησσηη  µµεε  θθέέµµαα  ««ΓΓιιαα  πποοιιαα  ππααιιδδεείίαα  ππααλλεεύύοουυµµεε»»
οορργγάάννωωσσεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµέέρραα  ττοουυ  γγιιοορρτταασσµµοούύ  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείί--
οουυ  ττοο  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ΑΑννττίίσστταασσηηςς  ΜΜααθθηηττιικκώώνν  ΠΠρρωωττοοββοουυλλιιώώνν
ΑΑττττιικκήήςς..

Την εκδήλωση άνοιξε η ΡΡάάννιιαα  ΚΚοούύττσσιικκοουυ, 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 εί-
χαν γίνει και έδωσε την εικόνα από την κατάληψη του Πολυ-
τεχνείου.

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. Πρέ-
πει να συνεχίσουµε µε τους αγώνες µας, να τους διαψεύσου-
µε άλλη µια φορά γιατί το κίνηµα είναι εδώ».

Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία

ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  εειισσήήγγηησσηη  έέγγιιννεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλίίνναα  ΓΓρρύύλλλληη,,  µµααθθήήττρριιαα
σσττοο  ΖΖάάννννεειιοο  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  πποουυ  έέκκααννεε  ττηη  σσύύννδδεεσσηη  µµεε  ττιιςς  µµάάχχεεςς
ττοουυ  ττόόττεε  µµεε  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ  δδίίννοουυµµεε  ττώώρραα..  ««ΤΤοο  σσύύννθθηηµµαα  ττοουυ
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  γγιιαα  ΨΨωωµµίί,,  ΠΠααιιδδεείίαα,,  ΕΕλλεευυθθεερρίίαα  εείίννααιι  ππιιοο  σσύύγγχχρροο--
ννοο  ααππόό  πποοττέέ..  ΨΨωωµµίί  σσήήµµεερραα  σσηηµµααίίννεειι  λλιιµµεεννεερργγάάττεεςς  πποουυ  κκάάννοουυνν
ααππεερργγίίαα  ττόόσσεεςς  µµέέρρεεςς,,  σσηηµµααίίννεειι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  ssttaaggee  κκααιι
σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι..  ΠΠααιιδδεείίαα  σσηηµµααίίννεειι  µµααθθηηττέέςς  εεξξεεγγεερρµµέέννοοιι  κκααιι  κκαα--
ττεειιλληηµµµµέένναα  σσχχοολλεείίαα  κκααιι  ΕΕλλεευυθθεερρίίαα  σσηηµµααίίννεειι  µµεεττααννάάσσττεεςς  πποουυ
σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  ττοουυςς  χχττυυππάάννεε  µµεε  κκοορρυυφφααίίοο  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ττηη  δδοο--
λλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΜΜοοχχάάµµεεννττ  ΚΚααµµρράάνν..  ΚΚααιι  φφέέττοοςς,,  ηη  ∆∆ιιααµµααννττοοπποούύ--
λλοουυ  κκααιι  ηη  ννέέαα  κκυυββέέρρννηησσηη  µµααγγεειιρρεεύύοουυνν  ννέέαα  σσχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααιι--
δδεείίαα..  

Προσπάθησαν να περάσουν την κατάργηση της ενισχυτι-
κής, έκαναν την επίθεση στους καθηγητές. Εµείς θέλουµε τη
µονιµοποίηση όλων των καθηγητών. Τα κονδύλια για την Παι-
δεία 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 παρα-
δείγµατα που µας δείχνουν ότι µπορεί να υπάρξει µια διαφο-
ρετική παιδεία µαζί µε την πάλη για µια άλλη κοινωνία. Περιέ-
γραψε 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 υπόλοι-
πα κοµµάτια της κοινωνίας που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλούσια αφού έγιναν
πάνω από 14 τοποθετήσεις. Ο ΘΘοοδδωωρρήήςς 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 ΛΛοουυκκίίαα από
το 1ο ΕΠΑΣ Πειραιά µίλησε για τις παρεµβάσεις του Συντονι-
στικού Μαθητικών Πρωτοβουλιών. «Ο κόσµος ενδιαφέρεται,
µας ζητάει εφηµερίδες, διαβάζει τις προκηρύξεις µας. Θέλει
ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια». Ο ΑΑγγιιάάζζ από το 7ο Γυµνά-
σιο 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 καθη-
γητές και τους δασκάλους που ετοιµάζονται για απεργία και
διαδήλωση στις 7 ∆εκέµβρη, ένα χρόνο µετά την εξέγερση
του ∆εκέµβρη.

Νεκ. ∆.

Μαθητές και φοιτητές δεν ξεχνούν
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΈΈχχοουυνν  ππεερράάσσεειι  3366  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  κκααιι
όόµµωωςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  νναα  κκααττααππααττάάττααιι  έένναα  ββαασσιικκόό  ααίίττηηµµαα  ττηηςς,,  ηη  εελλεευυθθεερρίίαα..
ΠΠρριινν  έένναα  χχρρόόννοο  ππεερρίίπποουυ,,  σσττιιςς  66  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  αασσττυυννοοµµιικκόόςς  σστταα  ΕΕξξάάρρχχεειιαα
ππυυρροοββοολλεείί  κκααιι  σσκκοοττώώννεειι  έένναα  µµααθθηηττήή  ττοονν  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοο..  ΤΤοο  γγεε--
γγοοννόόςς  ααυυττόό  ήήτταανν  ηη  ααφφοορρµµήή  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσεε..  ΑΑυυθθόόρρ--
µµηητταα  µµααθθηηττέέςς  κκααιι  φφοοιιττηηττέέςς  κκααττεεββααίίννοουυνν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  κκααιι  εεκκδδηηλλώώ--
ννοουυνν  ττηηνν  οορργγήή  ττοουυςς  γγιιαα  έένναα  οολλόόκκλληηρροο  σσύύσσττηηµµαα  πποουυ  ττοουυςς  κκααττααππιιέέζζεειι..

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 συνεχί-
ζονται κάθε βδοµάδα όλο και πιο µαζικές. Χιλιάδες κόσµος κατέβαινε
στους δρόµους έχοντας απέναντι του µια προκλητική αστυνοµία που ρό-
λος 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 ού-
τε τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των µεταναστών, όπως στην Πέ-
τρου 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

ΑΑππόό  ττοονν  δδρρόόµµοο  ττοουυ  ΝΝοοέέµµββρρηη,,    σσττοονν  δδρρόόµµοο  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
Το Πολυτεχνείο µε την επαναστατική του γραµµή σηµατοδο-

τεί τον αγώνα της εργατικής τάξης και της νεολαίας  που διεκ-
δικούν έναν καλύτερο κόσµο. Οι µαθητές συµµετέχουµε διορ-
γανώνοντας τη γιορτή της εξέγερσης οι ίδιοι, στο 3ο λύκειο Ζω-
γράφου 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 επαναστα-
τικό 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 ∆εκέµ-
βρη. 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 «εξο-
στρακισµό»  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 ανεξαρτή-
τως καταγωγής και να τιµωρηθούν οι ένοχοι της δολοφονίας
του πακιστανού µετανάστη Καµράν. Όσο θα ζούµε σε ένα κό-
σµο 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 χάρα-
ξε το Πολυτεχνείο, εµπρός στον δρόµο του ∆εκέµβρη!

Ράνια Κούτσικου,
3ο Λύκειο Ζωγράφου

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµοουυ  εείίννααιι  εεδδώώ  κκααιι  ττρρεειιςς  ππεερρίίπποουυ
εεββδδοοµµάάδδεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  33//1111  σσττοονν  ααγγώώνναα  ττωωνν
κκααττααλλήήψψεεωωνν..  ΕΕδδώώ  κκααιι  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΠΠεειι--
ρρααιιάά  µµααςς  υυππόόσσχχεεττααιι  όόττιι  θθαα  εεγγκκρρίίννεειι  κκοοννδδύύλλιιαα
ώώσσττεε  νναα  κκααλλυυφφττεείί  οο  ααµµίίααννττοοςς,,  κκααρρκκιιννοογγόόννοο  υυλλιικκόό
µµεε  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  µµοοννωωθθεείί  οοιι  σσττέέγγεεςς  ττωωνν  ααπποοθθηη--
κκώώνν  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς..  ΠΠααρράά  ττιιςς  χχρρόόννιιεεςς  δδιικκέέςς
µµααςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  κκααθθηηγγηηττώώνν  κκααιι
ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΓΓοοννέέωωνν  τταα  κκοοννδδύύλλιιαα  δδεενν  εεγγκκρρίίθθηη--
κκαανν  πποοττέέ..  

Αντ’ αυτού τον περασµένο Οκτώβριο µας απεί-
λησαν µε έξωση από το κτίριο που στεγάζεται
τώρα το σχολείο µας µε αποτέλεσµα να αρχίσει
ένας δικαστικός αγώνας που αναµένεται να ολο-
κληρωθεί το Μάϊο οπότε και θα εκδικαστεί η υπό-
θεση. Επιπλέον, εξαιτίας της έλλειψης τάξεων το
διπλανό σε µας σχολείο αναγκάστηκε να µας πα-
ραχωρήσει δύο τάξεις στις οποίες κάνουν µάθη-
µα τµήµατα της Α’ Λυκείου.

Στην πρώτη συνέλευση της Τρίτης αποφασίσα-
µε πορεία προς το ∆ηµαρχείο Πειραιά µε το πανό
της κατάληψης. Έκτοτε είµαστε κάθε µέρα εκεί.
Πράγµατι, στη συνέλευση της ∆ευτέρας 16 Νοέµ-
βρη µας ανακοινώθηκε ότι ο ∆ήµος τελικά ενέκρι-
νε κονδύλια της τάξης των 8.000 ευρώ για να κα-
λυφθεί ο αµίαντος µε τσιµέντο και των 20.000 ευ-
ρώ 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

ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκοορρύύφφωωσσηη  ττωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν
ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  22000099  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγρρήή--
γγοορραα  νναα  οορργγααννώώσσοουυµµεε  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα..  ΟΟ
∆∆εεκκέέµµββρρηηςς  εείίννααιι  µµππρροοσσττάά  µµααςς  κκααιι  µµπποο--
ρροούύµµεε  νναα  ππιιάάσσοουυµµεε  ξξααννάά  ττοο  κκόόκκκκιιννοο  ννήήµµαα
ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς..  ΓΓιιαα  νναα  ααννααττρρέέψψοουυµµεε
όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  πποουυ  εεξξααππέέλλυυσσεε  ηη  κκυυ--
ββέέρρννηησσηη  ττηηςς  ΝΝ..∆∆..  κκααιι   σσυυννεεχχίίζζεειι  ττοο
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  εεννάάννττιιαα  σσττιιςς  δδηηµµοοκκρρααττιικκέέςς  εελλεευυ--
θθεερρίίεεςς,,  σσττοο  άάσσυυλλοο  κκααιι  ττοουυςς  µµεεττααννάάσσττεεςς
ππρρέέππεειι  νναα  ααππααννττήήσσοουυµµεε  κκααιι  νναα  δδρράάσσοουυµµεε
οορργγααννωωµµέένναα  κκααιι  σσυυλλλλοογγιικκάά  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ
νναα  δδεείίξξοουυµµεε  πποοιιαα  θθαα  εείίννααιι  ηη  σσυυννέέχχεειιαα..

Με αφορµή λοιπόν την επέτειο από
την εξέγερση του ∆εκέµβρη, ο ∆ιδασκα-
λικός Σύλλογος Ά Αθήνας πήρε πρωτο-
βουλία να προτείνει µεγάλο συλλαλητή-
ριο και απεργία για τις 7 ∆εκέµβρη και
καλεί µαθητές, φοιτητές και εργαζόµε-
νους να δώσουν δυναµικά το παρόν.

Το ΣΕΚ ήδη έχει στηρίξει αυτή την
πρωτοβουλία, προτείνοντας την στο διή-
µερο των ΕΑΑΚ(7-8/11), µε αποτέλεσµα
την θετική τοποθέτηση πολλών σχηµά-

των.
Όµως, θα πρέπει να υπάρξει και συνέ-

χεια, η οποία θα οργανωθεί µε συνεχείς
εξορµήσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην
ενηµέρωση όλο και µεγαλύτερων κοµµα-
τιών του πληθυσµού και κατ’επέκταση
στην ύπαρξη µιας µαζικής κινητοποίη-
σης. Ακόµα, το ΣΕΚ και τα ΕΑΑΚ στις
σχολές θα θέσουν το ζήτηµα στις γενι-
κές συνελεύσεις, ζητώντας την υπερψή-
φισή του. 

Στηρίζουµε τις απεργίες που θα καλε-
στούν στους εργασιακούς χώρους. Τασ-
σόµαστε 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 συνε-
χιστεί δυναµικά το κίνηµα του ∆εκέµβρη,
να ξεσηκωθεί ο κόσµος και να βγει στους
δρόµους. Το όραµα για µια άλλη κοινω-
νία να µην µοιάζει πια ανέφικτο.  

Ελένη ∆ανιηλίδου, 
πρωτοετής ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών

Σπουδών Παντείου

Συνεχίζουµε 7 ∆εκέµβρη
Σύνταγµα 31/10, το πανό των µαθητών τα λέει όλα



ΟΟύύττεε  σσααρράάνντταα  µµέέρρεεςς  δδεενν  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  γγιιαα  νναα  ααρρχχίίσσεειι  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  νναα  δδιιααψψεεύύ--
δδεειι  όόσσοουυςς  εείίχχαανν  ττηηνν  ππααρρααµµιικκρρήή  ααυυττααππάάττηη  γγιιαα  ττοο  αανν  θθαα  υυππάάρρξξεειι  ααλλλλααγγήή  πποολλιιττιι--
κκήήςς  µµεεττάά  ττηηνν  ννίίκκηη  ττοουυ  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  σσττιιςς  44  ΟΟκκττώώββρρηη..  

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 εκπαιδευτι-
κούς από τη νέα Υπουργό Παιδείας, Άννα ∆ιαµαντοπούλου.

Η ∆ιαµαντοπούλου ξέχασε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της προς τους εκ-
παιδευτικούς και στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι θα κατα-
θέσει 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 υπάρ-
χουν. Στην πραγµατικότητα ανατρέπει τα σχέδια περίπου 25 χιλιάδων ανθρώ-
πων 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 αναφέ-
ρει 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 ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας. Ξεχνάει ότι οι κυβερνήσεις των προηγούµενων χρόνων
δεν έκαναν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για τα τεράστια κενά στα σχο-
λεία, αλλά κάλυπταν αυτές τις θέσεις µε ωροµίσθιους ή αναπληρωτές. 

Ψέµατα

ΤΤοο  άάλλλλοο  ψψέέµµαα  εείίννααιι  όόττιι  ααυυττήή  ηη  ααππόόφφαασσηη  εείίννααιι  εεννάάννττιιαα  σσττιιςς  ππεελλααττεειιαακκέέςς  ααπποο--
σσππάάσσεειιςς  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠααιιδδεείίααςς..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  ζζήήττηη--
µµαα  άάλλλληη  µµιιαα  ««ππααρράάλλεειιψψηη»»  ττηηςς  ∆∆ιιααµµααννττοοπποούύλλοουυ  εείίννααιι  όόττιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  µµόόννιιµµοουυ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  έέχχοουυνν  νναα  γγίίννοουυνν  ααππόό  ττοο  11999922  κκααιι  δδεενν  θθαα
µµπποορροούύσσαανν  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  χχωωρρίίςς  ττοουυςς  ααπποοσσππαασσµµέέννοουυςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  εεννώώ  οοιι  εεκκ--
ππααιιδδεευυττιικκοοίί  έέχχοουυνν  ζζηηττήήσσεειι  ααυυττέέςς  οοιι  ααπποοσσππάάσσεειιςς  νναα  γγίίννοοννττααιι  ααππόό  τταα  ααρρµµόόδδιιαα
όόρργγαανναα  ααππόό  ττοο  22000022  κκααιι  µµεεττάά  ((µµεε  ννόόµµοο  πποουυ  ππέέρραασσεε  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ))  ααυυττέέςς  κκρρίίννοο--
ννττααιι  ααππόό  ττοονν  εεκκάάσσττοοττεε  υυπποουυρργγόό  γγιιαα  ππρροοφφααννεείίςς  λλόόγγοουυςς..  

Στην συνέντευξη της ανακοίνωσε ότι χρειάζεται να υλοποιηθεί ο θεσµός
του «δόκιµου εκπαιδευτικού» για τα πρώτα δύο χρόνια. Με άλλα λόγια, να βά-
λει 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 ταυτόχρο-
να να υπονοµεύσει την µονιµότητα στον δηµόσιο τοµέα.

Οι αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι άµεσες. Το Συντονιστι-
κό Ωροµίσθιων έβγαλε ανακοίνωση που καλεί σε συνέλευση µαζί µε την Πα-
νελλήνια 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 Κοντογιαννό-
πουλο και όποιον άλλο κοντραρίστηκε µε το πανεκπαιδευτικό κίνηµα.

Νεκτάριος ∆αργάκης

ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΥΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ

ΚΚάάλλεεσσµµαα  ππρροοςς  τταα  ∆∆..ΣΣ..  ττωωνν  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
ΠΠ..ΕΕ..  κκααιι  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  σσύύσσκκεεψψηη  σσυυννττοοννιισσµµοούύ  ττηηςς
δδρράάσσηηςς,,  ΠΠέέµµππττηη  1199//1111//22000099,,  σσττιιςς    77..0000  µµ..µµ..  σστταα  γγρρααφφεείίαα
ττηηςς  ∆∆ΟΟΕΕ  ((ΞΞεεννοοφφώώννττοοςς  1155αα  ,,  ππλλ..  ΣΣυυννττάάγγµµααττοοςς))

Το ∆.Σ. του Α’Συλλόγου Αθηνών εκπαιδευτικών Α'βάθ-
µιας 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 εκπαιδευτι-
κές Οµοσπονδίες και τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό κί-
νηµα.  

Προτείνουµε στους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ για
την επόµενη περίοδο :

Τη στήριξη και συνδιοργάνωση της πανελλαδικής κι-
νητοποίησης που καλεί το Συντονιστικό Ωροµίσθιων εκ-
παιδευτικών το Σάββατο 28 Νοέµβρη µε κυρίαρχο το αί-
τηµα 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-

βρη, ένα χρόνο µετά τη δολοφονία του µαθητή Γρηγο-
ρόπουλου.

Την απαίτηση για απεργιακή κινητοποίηση και πανεκ-
παιδευτική δράση ενάντια στη λιτότητα και τον προϋπο-
λογισµό από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες. Την προο-
πτική διοργάνωσης κινητοποιήσεων ενάντια στη λιτότητα.

Την οργάνωση πλατιάς σύσκεψης συντονισµού Συλ-
λόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ στις αρχές ∆εκέµβρη, µε συγκε-
κριµένο θέµα την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη.
Την ανάγκη να ξεδιπλωθούν δράσεις, πρωτοβουλίες, κα-
µπάνιες και αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα αναδει-
κνύουν 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 αφί-
σας σε αυτή την κατεύθυνση µε αντίστοιχο περιεχόµενο
(κάτω τα χέρια από τα ταµεία – άµεση κρατική χρηµατο-
δότηση 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

ΜΜεεττάά  ααππόό  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  σσττιιςς
99//1111//0099  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  οοµµόόφφωωνναα  ηη
σσυυµµµµεεττοοχχήή  µµααςς  σσττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  κκιιννηη--
ττοοπποοιιήήσσεειιςς  µµννήήµµηηςς  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοο--
ρρόόπποουυλλοουυ  πποουυ  δδοολλοοφφοοννήήθθηηκκεε  σσττιιςς
66//1122//0088::

- Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας προκηρύσσει
την ∆ευτέρα 7/12/09, 3ωρη στάση ερ-
γασίας (11-2 για την πρωινή βάρδια
και 2-5 για την απογευµατινή)

- Συµµετέχει στη σύσκεψη συντονι-
σµού των πρωτοβάθµιων σωµατείων
(19/11) για τη  διοργάνωση συλλαλη-
τηρίου µε πανεκπαιδευτικό, πανεργα-
τικό, παλλαϊκό χαρακτήρα.

- Καλεί το ∆Σ της ΟΛΜΕ να προκη-
ρύξει απεργία στις 7/12/09 προκειµέ-

νου να διεκδικήσουµε την παραδειγ-
µατική τιµωρία των ενόχων της δολο-
φονίας του (η δίκη των φυσικών  αυ-
τουργών ορίστηκε στις 14/12) και να
καταδικάσουµε για µια ακόµη φορά
την κρατική βία, τον αυταρχισµό  και
ΑΑππααιιττοούύµµεε::

Σεβασµό στα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες µας κατάργηση των τρο-
µονόµων που χρησιµοποιούνται ήδη
για τους συλληφθέντες µαθητές και
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου του ’99 κατά των µαθητικών κατα-
λήψεων. Άµεσο αφοπλισµό της αστυ-
νοµίας, διάλυση των ΜΑΤ και των ειδι-
κών δυνάµεων ένα καλύτερο εργασια-
κό µέλλον για τη νεολαία, µε µόνιµη

και σταθερή δουλειά για όλους: να
σταµατήσει ο εφιάλτης της ανεργίας,
να καταργηθούν µε νόµο οι απολύσεις
και το καθεστώς της επισφαλούς ερ-
γασίας µε τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις (συµβασιούχοι, stage, ωροµί-
σθιοι, νοικιαζόµενοι)

Καλούµε κάθε συνάδελφο και συνα-
δέλφισσα να πλαισιώσει τις απεργια-
κές κινητοποιήσεις και µε την ενεργό
συµµετοχή του να δώσει τον χαρακτή-
ρα του φετινού ∆εκέµβρη, την αρχή
ενός µαζικού, οργανωµένου και νικη-
φόρου αγώνα των εργαζόµενων και
της νεολαίας.

Απόφαση της Γ’ ΕΛΜΕ

Πανεκπαιδευτική απάντηση

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


