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ασιστική επίθεση δέχτηκαν την ∆ευτέρα
23/11 το βρ άδυ µ ετανάστ ες στον Νέο
Κόσµο. 40 µε 50 τραµπούκοι φορώντας
κράνη και κουκούλες επιτέθηκαν σε δύο µαγαζιά Σύριων µεταναστών µε µολότοφ και ξύλα.
Τα δύο µαγαζιά βρίσκονται σε πολύ κοντινή
απόσταση στη γωνία Κασοµούλη και Ντουρµ.
∆ιέλυσαν ότι υπήρχε µέσα στα δύο ψιλικατζίδικα, έσπασαν τζάµια και χτύπησαν βίαια όποιον
µετανάστη έτυχε να βρίσκεται στη γειτονιά.
Στο ένα από τα δύο µαγαζιά εκείνη την ώρα
βρισκόταν ένα παιδί µόλις 14 ετών. Από αυτό
το µαγαζί πήραν και τις εισπράξεις της ηµέρας
από την ταµειακή µηχανή. ∆ύο τουλάχιστον µετανάστες βρίσκονται στο νοσοκοµείο, ο ένας
µε σπασµένο πόδι.
Ούρλιαζαν «να φύγετε από τη χώρα», «θα
σας σκοτώσουµε όλους» για να µην υπάρχει
αµφιβολία για το ποιοι κάνουν την επίθεση. Η
Αστυνοµία αντιµετώπισε το θέµα καλύπτοντας
τους φασίστες. Έφτασε στο σηµείο της επίθεσης και ο υπεύθυνος έλεγε στους µετανάστες
ότι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα.

Αστυνοµία
Μια οµάδα 5-7 φασιστών είχε µείνει στην περιοχή και όταν οι µετανάστες που είχαν µαζευτεί από τη γειτονιά τους εντόπισαν σε µια πολυκατοικία ζήτησαν από την Αστυνοµία να τους
συλλάβει. «Είπαµε στην αστυνοµία να πάει να
τους συλλάβει. ∆εν ήθελαν. Πολλά παιδιά πήγαµε στην πολυκατοικία και αυτοί όταν µας είδαν έτρεξαν προς τα πάνω. Αλλά τότε ήρθαν
και έπιασαν τα δικά µας παιδιά», είπε στην Ε.Α.
ο Μαχµούντ από τη Συρία.
Η Αστυνοµία συνέλαβε τους µετανάστες και
τους οδήγησε στο Α.Τ. Κυψέλης µαζί µε δύο
Έλληνες. Ταυτόχρονα, έδινε ψεύτικες πληροφορίες στα Μέσα ότι επρόκειτο για υπόθεση
«συµπλοκών ανάµεσα σε αλλοδαπούς». Στην
περιοχή βρέθηκαν άµεσα συµπαραστάτες από
την Κίνηση «Ενωµένοι ενάντια στο Ρατσισµό
και τη Φασιστική απειλή», από οργανώσεις της
Αριστεράς και κόσµος της γειτονιάς.

Συνέχεια στη σελίδα 3
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Η θέση του Μητσοτακέϊκου στο πολιτικό φάσµα. Σκίτσο του Γ. Ιωάννου το 1977.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ Ν∆

Ένας Τιτανικός
αναζητεί καπετάνιο
Τ

α µαχαίρια έχουν βγάλει τα στρατόπεδα των «Σαµαρικών» και των «Μπακογ ι α νν ι κ ώ ν » στ η ν τ ε λι κ ή ε υ θ ε ί α τ ω ν
εκλογών για την ανάδειξη νέου αρχηγού της
Ν∆ στις 29 Νοεµβρίου. Οι κόντρες και οι αλλη λοσπαρ αγ µοί δε ν είναι τ ίποτε ά λλο από
επιβεβαίωση της κρίσης της Ν∆, µία κρίση
π ο υ ή ρ θ ε µ ε τ ά α π ό π έ ν τε χ ρ ό ν ι α α γ ώ ν ω ν
τ ων εργαζόµενων και τη ς νεολαίας κόντρ α
στην πολιτική της, που την οδήγησε στην ήττα, στην γκρίνια και ελπίζουµε σύντοµα και
στη διάλυση...
Οσο και αν παλεύουν οι επίδοξοι διεκδικητές της προεδρίας να εµφανίσουν ότι η διαδικασία εσωκοµµατικών εκλογών, αποτελεί
βήµα εκσυγχρονισµού του κόµµατος, που θα
µετατρέψει τη Ν∆ σε νέο κόµµα, σύγχρονο
ευρωπαϊκό, η πραγµατικότητα είναι ότι προσπαθούν να µαζέψουν τα κοµµάτια ενός διαλυµένου κόµµατος. Μπορεί ο Σαµαράς να είναι µπροστά από τη Μπακογιάννη στα γκάλοπ, αλλά το πραγµατικό πρόβληµά τους είναι ότι η Ν∆ είναι πια περιθώριο. Μία πρόσφατη δηµοσκόπηση φέρνει τη Ν∆ πίσω από
το ΠΑΣΟΚ κατά 20 µονάδες, δηλαδή γύρω
στο 22%.
Γι’ αυτό πρώτος στόχος των τριών υποψηφίων είναι καταρχήν να ανεβάσουν το ηθικό
του «πληγωµένου νεοδηµοκράτη». « Μόνη
ελπίδα του ΠΑΣΟΚ είναι µια αδύναµη Ν∆ και
ίσως γι’ αυτό το σύστηµα ΠΑΣΟΚ, τα ΜΜΕ,
δίνουν τα ρέστα τους εναντίον µου τον τελευταίο καιρό. Αλλά ξεχνάνε κάτι: Τον αρχηγό της Ν∆ δεν θα τον βγάλει το σύστηµα
ΠΑΣΟΚ, θα τον βγάλουν οι νεοδηµοκράτες»
δήλωσε η Ντόρα σε οµιλία της στη Θεσσαλονίκη. Και πρόσθεσε: «Σε µια εβδοµάδα,
κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το πάρτυ τελειώνει. Θα
έχετε να αντιµετωπίσετε µια δυνατή, ενωµένη και αποφασισµένη Ν∆, θα µας βρείτε
µπροστά σας».
Ο Σαµαράς, προσπαθεί να εµφανιστεί ως
δύναµη που θα τα αλλάξει όλα στη Ν∆, θα
τα βάλει µε τους µηχανισµούς και τα τζάκια
και θα επαναφέρει την χαµένη ιδεολογία µέσα στο κόµµα. «Αισθάνοµαι τελευταία διαχειριστής και όχι πολιτικός», είπε σε οµιλία του
στη Λαρισα και συµπλήρωσε: «Στόχος µου
είναι να φτιάξουµε µία δυνατή Κεντροδεξιά,
να διευρύνουµε την επιρροή µας, να µην
κρύβουµε τις ιδέες µας. ∆εν µπορεί ο αριστερός να λέει ‘είµαι αριστερός’ και εµείς να
κρυβόµαστε».
Οποιος αντέχει να παρακολουθεί τις τηλεµαχίες, τις δηλώσεις και τις περιοδείες των
τριών υποψηφίων αρχηγών, ταλαντεύεται

ανάµεσα στην αηδία και στην κοροϊδία. Η
Ντόρα λέει, έχει επιρροή στο νεανικό κοινό
και τις γυναίκες και ο Σαµαράς στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Πέρα όµως από τα
γελοία κουτσοµπολιά το πιο αισχρό είναι ότι
και οι τρεις υποψήφιοι προσπαθούν να εµφανιστούν ως κεντρώοι και µετριοπαθείς. Η
Ντόρα Μπακογιάννη προσπαθεί να περάσει
το µήνυµα ότι η παράταξη πρέπει να ξανακερδίσει τους ανθρώπους του προοδευτικού
«µεσαίου χώρου» που την εγκατέλειψαν είτε
απέχοντας είτε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ. Μιλά
για τις «νέες ιδέες» του φιλελευθερισµού και
θέλει µία Ν∆ «ανοιχτή και όχι περιχαρακωµένη, ευρωπαϊκή και όχι ευρωσκεπτιστική, πατριωτική και όχι εθνικιστική».

Πατριωτική
Ο Σαµαράς εµφανίζεται ως «παιδί της βάσης » κα ι π ροσπα θεί να εκφρ άσει τη λα ϊκή
πατριωτική δεξιά. Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη Μπακογιάννη προτάσσει τον «κοινωνικό φιλελευθερισµό». «Να απελευθερωθούµε
σαν Ν∆ από τους µη χανισµούς και από τα
φ έ ο υδ α κ α ι ν α δ ε ί ξ ο υ µ ε τ ο σ ε β α σ µ ό π ο υ
πρέπει στους απλούς ανθρώπους. Κάτω στη
β ά ση , στ η κ ο ι ν ων ί α , σ ' α υ τ ό π ο υ ε ί ν α ι ο
απλός οπαδός της Ν∆» δηλώνει. Ο δε Ψωµ ιάδης, ο « Πα νίκας», θέλει να τους ενώσει
όλους, αφού όπως λέει είναι ένα παιδί του
λαού, γνήσιος, αυθόρµητος και «στην ψυχή
αριστερός»...
Οποιος και αν είναι ο νικητής, η Ν∆ θα παραµείνει το παραδοσιακό κόµµα της άρχουσας τάξης. Και ένα τέτοιο κόµµα δεν µπορεί
παρά να έχει αρχηγό έναν πολιτικό που ανήκει στα µεγαλύτερα τζάκια του ελληνικού καπιταλισµού. Για το Μητσοτακέϊκο τι να πρωτοθυµηθεί κανείς. Οσες φορές και να προ-

Λευκός Οίκος, 1990

βάρει η Ντόρα το πλαστικό της χαµόγελο,
θα παραµένει πάντα η κόρη του αποστάτη
Μητσοτάκη, του ανθρώπου που τον Ιούλιο
του 1965, ο µονάρχης Κωνσταντίνος τον διόρισε στην κυβέρνηση αποστατών, για να
ανατρέψει την εκλεγµένη µε 52% κυβέρνηση
Γ. Παπανδρέου. Ο Μητσοτάκης έτσι συνέβαλε στην προετοιµασία και τη διευκόλυνση
του στρατιωτικού πραξικοπήµατος της 21ης
Απριλίου 1967 και της δικτατορίας. Από τότε
η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν µπορεί να κρίψει τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει και
µε την ακροδεξιά αλλά και µε τα νεοφιλελεύθερα λαµόγια της Ζίµενς του Χριστοφοράκου.
Ο Σαµαράς που δεν έκρυψε ποτέ τις
ακροδεξιές του θέσεις και δηλώνει θαυµαστής του Σαρκοζί, έχει κάνει σηµαία της
προεκλογικής του εκστρατείας τη σύγκρουση µε τα τζακια και την οικογενειοκρατεία.
Οµως και ο ίδιος προέρχεται από ένα από τα
µεγαλύτερα πολιτικά τζάκια της Ελλάδος και
είναι και αυτός άλλος ένας απόγονος µεγάλων βαρώνων. Είναι εγγονός του παλιού
βουλευτή Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Ζάννα
και ανηψιός του πρώην βουλευτή Μεσσηνίας
της ΕΡΕ Γεωργίου Σαµαρά. Ενώ από την
πλευρά της µητέρας του είναι απόγονος του
Εµµ. Μπενάκη. Οσο για τον Ψωµιάδη, οι δηλώσεις του ότι υποστηριζει το δόγµα «Πατρίς, Θρησκεία Οικογένεια» δεν αφήνουν καµία αµφιβολία για την πολιτική του ταυτότητα.
Οποια πλευρά και να πανηγυρίζει την επόµενη Κυριακή ένα πράγµα µπορούµε να
τους ευχηθούµε. Να το γλεντήσουν ως το
πρωί, γιατί αυτό θα είναι και το τελευταίο
τους πανηγύρι...

Κατερίνα Θωίδου

ΣΥΡΙΖΑ
Οργανωτικές
διαδικασίες
χωρίς πολιτική,
πανιά χωρίς
αέρα
Αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα η 3η Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικό θέµα θα είναι η δοµή
του ΣΥΡΙΖΑ και οι αποφάσεις για µία σειρά οργανωτικά ζητήµατα, όπως είναι η έννοια του µέλους, η λειτουργία και
η διάρθρωση των κεντρικών και τοπικών οργάνων κ.α.
Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο ζήτηµα της
έννοιας του µέλους, για την οποία έχουν διαµορφωθεί δύο
απόψεις. Ο ΣΥΝ έχει προτείνει τη δηµιουργία ενιαίου µητρώου µελών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου όλα τα µέλη των συνιστωσών θα είναι αυτοµάτως και µέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνει η
κάρτα µέλους κάθε συνιστώσας να είναι ταυτόχρονα και
του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης προτείνει οι ανένταχτοι να καταγράφονται σε ειδικά µητρώα και να αποκτούν ξεχωριστή
κάρτα µέλους. Η πρόταση των συνιστωσών είναι η θέσπιση της έννοιας «µέλος ΣΥΡΙΖΑ» να γίνεται µε άµεση σύνδεση µε τις τοπικές και νοµαρχιακές επιτροπές, να δηµιουργηθεί ενιαίο µητρώο µελών και ενιαία κάρτα µέλους
για όλους, οργανωµένους και ανένταχτους.
Τα σχόλια των εφηµερίδων αυτές τις µέρες κάνουν λόγο για το πρώτο µετεκλογικό ντιµπέιτ ανάµεσα στον Αλέξη
Τσίπρα και τον Αλέκο Αλαβάνο, που θα κρίνει και αν ο
ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσει ή όχι τον κίνδυνο διάσπασης. Ο Αλαβάνος επιχείρησε µία εβδοµάδα πριν τη συνδιάσκεψη να
τοποθετηθεί δηµόσια µε οµιλία του σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, για την παρουσίαση του βιβλίου της
Ν.Βαλαβάνη.«Σήµερα το απλό αίτηµα για ‘µέλη’ του
ΣΥΡΙΖΑ εµπλέκεται σε βυζαντινολογίες, σε περιπτώσεις
και υποπεριπτώσεις, σε σχέδιο Ανάν, σε µια αργκό ακατανόητη από την κοινωνία, σε κόλπα», τόνισε.

Πρωτοβουλίες
Η ουσία όµως της κρίσης που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πέρα από τα οργανωτικά ζητήµατα. Βρίσκεται στο γεγονός ότι µετά τις εκλογές της 4ης Οκτώβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ
µοιάζει να έχει πάει ακόµα πιο δεξιά στις πολιτικές του θέσεις και αυτό αντανακλάται και στις πολιτικές του πρωτοβ ο υ λ ί ε ς . Μ ό λ ι ς π ρ ι ν α π ό µ ερ ι κ ές µ έ ρ ε ς η η γ ε σ ί α τ η ς
ΠΟΣ∆ΕΠ, ύστερα από πρόταση των ανανεωτικών του ΣΥΝ
αποπειράθηκε να καλέσει οµοσπονδίες και φορείς για να
πάρουν πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενός συλλαλητηρίου κατά της τροµοκρατίας.
∆εκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι µε stage βγήκαν στους
δρόµους αµέσως µετά τις εκλογές διεκδικώντας µόνιµη
και σταθερή δουλειά, αλλά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε
αυτόν τον κόσµο ήταν η µοριοδότησή τους για να διοριστούν, όταν και εφόσον προκύψουν, νέοι διορισµοί από
τον ΑΣΕΠ.
Και ακόµα και όταν ο Λοβέρδος σε συνεννόηση µε τον
Αλµούνια, ξανανοίγουν την επίθεση στο ασφαλιστικό καλώντας την ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ σε διάλογο, ο Τσίπρας
παίρνει τη «ρηξικέλευθη» πρωτοβουλία να καλέσει τα κόµµατα της βουλής σε τηλεοπτικό ντιµπέιτ για το Ασφαλιστικό.
Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε πολύ γρήγορα να αποδείξει ότι είναι το κόµµα των σπασµένων υποσχέσεων, συνεχίζοντας
τις ίδιες επιθέσεις απέναντι στην εργατική τάξη µε αυτές
της Ν∆. Μέσα σε µία τέτοια περίοδο η πλειοψηφία της εργατικής τάξης περιµένει από την Αριστερά να πάρει την
πρωτοβουλία για να στηρίξει οργανωτικά και πολιτικά τις
µάχες που δίνει. Μία αριστερά της «υπεύθυνης προγραµµατικής αντιπολίτευσης», δεν µπορεί παρά να διαψεύδει
αυτές τις προσδοκίες. Αυτό που λείπει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αντικαπιταλιστικός προσανατολισµός και δεν πρόκειται να τον βρει όσες συζητήσεις και αν γίνουν για την εσωκοµµατική λειτουργία και τις ισορροπίες.
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«Η φασιστική επίθεση στα αραβικά
µαγαζιά στα προσφυγικά στο ∆ουργούτ, είναι πρόκληση για τα δηµοκρατικά αισθήµατα. Είναι πρόκληση ότι
χτύπησαν οι φασίστες και η Αστυνοµία
τους έκανε πλάτες και τους φυγάδευσε. Παρά τις υποσχέσεις του Χρυσοχοΐδη, η Αστυνοµία καλύπτει τους φασίστες. Ενώ είχαν πιάσει δύο, τους
άφησαν ελεύθερους χωρίς καµιά
έρευνα. Χρειάζεται να αντιδράσουµε
άµεσα. Να οργανώσουµε αντιρατσιστική διαδήλωση στη γειτονιά, να απλώσουµε τις επιτροπές της Κίνησης για
να σταµατήσουµε τις φασιστικές επιθέσεις», δήλωσε ο Γιάννης Σηφακάκης
από την Κίνηση.
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Πώς πάµε στο Μίλωνα (πίσω από το γήπεδο του Πανιώνιου)
Λεωφορεία: 106 (από την Αθήνα - αφετηρία στην οδό Σίνα, δίπλα από την
Ακαδηµία)
ή 130
(από τον Πειραιά - πάρτε
από την Πλατεία Κοραή, στο
Ομήτο
Μοσχον
ήσων
ρου
∆ηµαρχείο). Και τα δύο κάνουν στάση έξω ακριβώς
από το γήπεδο. Ακόµη, το 110 (αφετηρία στην οδό Σταδίου, έξω από την παλιά Βουλή) έχει
Βουτζά
πολύ συχνότερα
δροµολόγια, θα πρέπει πάντως να περπατήσετε περίπου
700 µέτρα ως το γήπεδο. Το ίδιο ισχύει Ακαι
για
γραµµή του τραµ.
δρομ
ύτιοτη
υ

Στο Γήπεδο του Μίλωνα Θα γίνει η Παναθηναϊκή Συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 29 Νοέµβρη.

Δυο μήνες από τις εκλογές
ένας χρόνος από το Δεκέμβρη
Η

κ υ β έ ρ νη ση το υ Γ ι ώ ρ γ ου Π α π α ν δ ρ έ ο υ
βρίσκεται στην εξουσία λιγότερο από δύο
µήνες, κι όµως µοιάζει κιόλας γερασµένη
σαν να βρίσκεται εκεί αιώνες. Τίποτα δεν έχει αλλά ξει, οι ίδιε ς επι θέσεις ανακοι νώ νοντ αι µ ε τ ις
ίδιες χιλιοειπωµένες δικαιολογίες.
Αντίθετα, σε λίγο κλείνει ένας χρόνος από την
εξέγερση του περασµένου ∆εκέµβρη και η νεολαία (και όχι µόνο) νοιώθει σαν να µην έχει περάσει ούτε µία µέρα. Καθηµερινά φουντώνει η ίδια
οργή για τους µπάτσους, για τους φασίστες, για
την ανεργία, για τις τράπεζες...
Η Αστυνοµία του Χρυσοχοϊδη συµπεριφέρεται
σαν την ΕΛΑΣ του Πολύδωρα έχοντας όµως µια
µόνιµη κασέτα «συγγνώµης» να παίζει σαν υπόκρουση για κάθε χυδαιότητα των αστυνοµικών.
Οι φασίστες απολαµβάνουν την ίδια ασυλία για
τις ρατσιστικές επιθέσεις τους όπως πριν. Η υποκριτική χορωδία για τη «βία των αντιεξουσιαστών»
καταπίνει τη φωνή της όταν σηκώνει το αποκρουστικό της κεφάλι η παρακρατική βία µε τις πλάτες
της ΕΛΑΣ.
Ούτε ένας απολυµένος, απλήρωτος εργάτης
από τα εργοστάσια που κλείνουν δεν έχει πάρει
πίσω τη δουλειά του. Αντίθετα, έρχονται να τους
συναντήσουν οι εργαζόµενοι Stage, οι συµβασι-

ούχοι, οι ωροµίσθιοι, που απολύει το ΠΑΣΟΚ από
το δηµόσιο.
Ούτε ένα εδάφιο από τους αντι-ασφαλιστικούς
νόµους της Ν∆ δεν έχει ακυρωθεί. Αντίθετα, έρχονται ξανά στο προσκήνιο οι αντιδραστικές προτάσεις για µείωση συντάξεων και αύξηση των
ορίων ηλικίας που δεν µπόρεσε να επιβάλει η Ν∆.

Επιβεβαίωση
Α υτές οι εµπειρίες είναι η επιβεβαίωση ότι οι
εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα, ο µόνος δρόµος είναι συλλογική δράση µέχρι την εξέγερση και την
ανατροπή. Ε ίναι η επιβεβαίωση της κραυγής χιλιάδων διαδηλωτών στην πορεία του Πολυτεχνείο υ : « ∆ε ν υ π ά ρ χ ε ι δ ρ ό µ ο ς κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό ς , ο
δρόµος του Νοέµβρη επαναστατικός».
Αυτή τη µεγάλη αλήθεια χρειάζεται να βάλουµε
σε καθηµερινή εφαρµογή. Μεγάλα κοµάτια της
εργατικής τάξης και της νεολαίας κινούνται ήδη
προς τα εκεί. ∆εν περιµένουν πότε θα έρθει ξανά
η ώρα να «τιµωρήσουν» τους υπουργούς µε την
ψήφο τους, προχωράνε σε απεργίες και διαδηλώσεις, εδώ και τώρα. Οι εργαζόµενοι Stage και
συµβασιούχοι είναι ήδη στους δρόµους, οι νοσοκοµειακοί γιατροί απεργούν στις 30 Νοέµβρη, οι
εργάτες των ∆ήµων στις 3 ∆εκέµβρη, οι εκπαι-

δευτικοί στις 7 ∆εκέµβρη.
Αυτό το απεργιακό κύµα πρέπει να το απλώσουµε και να το κλιµακώσουµε. Ηδη γίνονται προσπάθειες για να βγει µια Πανεργατική κινητοποίηση από τα κάτω στις 17 ∆εκέµβρη, σε πείσµα των
ηγεσιών ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ που κάνουν πλάτες στις
κυβερνητικές επιθέσεις.
Ενας τέτοιος συντονισµός θα έρθει να συναντήσει τις κινητοποιήσεις της νεολαίας που ετοιµάζεται να υποδεχτεί την επέτειο του ∆εκέµβρη
µε καταλήψεις. Αυτή τη «συνάντηση» τη φοβάται
η Κυβέρνηση, τη φοβάται η άρχουσα τάξη, τη φοβούνται οι γραφειοκράτες, γιατί όλοι τους βλέπουν ότι µε αυτό τον τρόπο ανοίγει µία εναλλακτική προοπτική. Η οργή της νεολαίας µαζί µε τη δύναµη των απεργών µπορεί να γίνει ακαταµάχητη.
Χρέος της Αριστεράς είναι να οργανώσει αυτή
την «συνάντηση» και να φροντίσει να δώσουν το
παρών και οι επαναστατικές ιδέες του αντικαπιταλισµού. Οι νέοι υπουργοί βουλιάζουν µε ραγδαίους ρυθµούς στο τέλµα της κρίσης της οικονοµίας, των θεσµών, των «αξιών» που χρεωκόπησαν. Η απάντηση µπορεί και πρέπει να έρθει από
τα αριστερά, οργανώνοντας βήµα -βήµα το
απεργιακό κίνηµα και µπολιάζοντας το µε την
προοπτική να απαλλαγούµε από τη βαρβαρότητα
του καπιταλισµού.

Η πρώτη άµεση απάντηση στις δολοφονικές επιθέσεις θα δοθεί την Τετάρτη 25 Νοεµβρίου µε διαδήλωση
που θα ξεκινήσει από το δρόµο που
βρίσκονται τα δύο µαγαζιά (γωνία Κασοµούλη και Ντουρµ, πίσω από το ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ) στις 5µµ
και θα συνεχιστεί στους κεντρικούς
δρόµους της γειτονιάς. Η συνέχεια θα
δοθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευµα
στην ανοιχτή συνάντηση στο καφενείο
στην Καµοσούλη και Ρουµπέση µε
πρωτοβουλία της Κίνησης «Ενωµένοι
ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική
απειλή» για να φτιαχτεί µαζική αντιρατσιστική επιτροπή στον Νέο Κόσµο για
να διώξουµε τους φασίστες από τις
γειτονιές και να σταµατήσουµε τις ρατσιστικές επιθέσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Άλλα 7.200 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασµένη βδοµάδα, φτάνοντας τον δείκτη της
ο ι κ ο ν ο µ ικ ής κ α µ π ά ν ια ς γ ι α τ η ν Ε ρ γ ατ ικ ή
Αλληλεγγύη στα 46.850.
Ευχαριστούµε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που µας έστειλαν: από 300 ευρώ ο Ηλίας Σ. και η Παναγιώτα Χ., από 200
ευρώ Άγγελος Κ. και Παντελής Σ., Μαρία ∆.
170 ευρώ, από 100 ευρώ οι Γιώργος Ρ.,
Γιώργος Κ., Γιάννης Κ. και Σπύρος Γ., από 50
ευρώ οι Γιώργος Β., Νεκτάριος ∆., Χριστίνα

Κ., Μαρίνα Π., Έλενα Τ., Μάκης Γ., Μιχάλης
Μ., Θανάσης Σ. και Νίκος Α., από 30 ευρώ οι
Γιώργος Π., Φώτης Φ., Βασίλης Λ. και Κώστας Λ., από 20 ευρώ οι Λίτσα Μ., Ηλίας Κ.,
Έφη Ζ., Νίκος Μ., Κασσάνδρα Κ., Τίνα Κ.,
Παναγιώτης Π., ∆ηµήτρης Τ., Χρύσα Τ., Μάριος Μ. Ευχαριστούµε, τέλος, το Εργατικό
Κέντρο Ιωαννίνων που ανανέωσε την συνδροµή του στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Στόχος 120.000€

Θα το βρείτε Φειδίου 14-16
στο Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
(πίσω από Τιτάνια-REX) 2105247584
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4

Stage, Συμβασιούχοι
Δασοπυροσβέστες
στους δρόμους της Αθήνας
Τ

α αγωνιστικά ραντ εβού του κινήµατ ος
τω ν συµβ ασιού χω ν κά θε είδου ς (συ µβασιούχοι έργου και ορισµένου χρόνου,
ωροµίσθιοι και stage) δεν επιτρέπουν χαµόγελα για την κυβέρνηση Παπανδρέου.
Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που αποφάσισε το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Συµβασιούχων για την Πέµπτη 26/11 µε συγκέντρωση στις 10πµ έξω από το υπουργείο Εσωτερικών στην Βασ. Σοφίας. Η συγκέντρωση των
Ωροµίσθιων εκπαιδευτικών το Σάββατο 28/11
στα Προπύλαια στις 12 το πρωί. Η πανελλαδική συγκέντρωση των εργαζόµενων µε stage
την Τρίτη 1/12 στην Οµόνοια, 11πµ µε πορεία
στην βουλή και η αποχή για όσους εργαζόµενους δουλεύουν στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕ∆ την
Πέµπτη 26/11 που αποφάσισε το Πανελλαδικό
Συντονιστικό των Stage. Αλλά και το µεγάλο
πανελλαδικό ραντεβού των ∆ασοπυροσβεστών που υπόσχονται να διαδηλώσουν κατά
χιλιάδες στην Αθήνα στις 3 ∆εκέµβρη δηµιουργούν ένα εκρηκτικό κλίµα που µπορεί να
σπάσει τις πολιτικές των απολύσεων που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Οι υποσχέσεις του Ραγκούση στους εκπροσώπους του Πανελλαδικού Συντονιστικού
Συµβασιούχων, που τον συνάντησαν την Τρίτη
24/11, για δήθεν ανανέωση «κάποιων» συµβάσεων και πρόσληψη µε προϋπηρεσία στο 50%
των «νέων» προσλήψεων (αν και όποτε ανακοινωθούν), είναι σκέτη κοροϊδία. Άλλωστε και
οι νέες αυτές προσλήψεις θα είναι ορισµένου
χρόνου αναπαράγοντας την ίδια οµηρία για
χιλιάδες εργαζόµενους. Το µόνο που προσπαθεί να πετύχει ο Ραγκούσης και η κυβέρνηση
είναι να «αγοράσουν» χρόνο. Να σπάσουν την
αγωνιστική ετοιµότητα των εργαζόµενων και
να διασπάσουν τον αγώνα τους.
« Ακόµα και αυτά που υποσχέθηκε ο Ραγκούσης σήµερα είναι εκτός του νοµοσχέδιου
που πάει να καταθέσει», τονίζει στην Ε.Α. ο
Κώστας Πλαστήρας πρόεδρος του σωµατείου
συµβασιούχων ΟΑΕΕ µετά την συνάντηση στο
υπουργείο, «∆εν µπορούµε να κάνουµε πίσω
µε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα». Ο διαχωρισµός των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου
από τους συµβασιούχους έργου αποδεικνύει
ακριβώς αυτή την πρακτική. Το διαίρει και βασίλευε είναι η µόνιµη απάντηση των υπουργών για να ξεφορτωθούν µε κούφιες υποσχέσεις και λόγια του αέρα τους εργαζόµενους
που παλεύουν για την επιβίωσή τους.
«Εµάς τους συµβασιούχους έργου δεν µας
αναγνωρίζει καθόλου. Σαν να µην δουλεύουµε
τόσα χρόνια», αναφέρει η Μαρία Παπαδοπούλου από την ΓΓΕ και µέλος του Πανελλαδικού
Συντονιστικού των Συµβασιούχων. «Η απόφαση δεν µπορεί να είναι άλλη από την συνέχιση
των κινητοποιήσεων. Θα είµαστε έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών µέχρι να καταλάβουν
πως δεν µπορούν να µας πετάξουν στην ανεργία. Η κινητοποίηση της Πέµπτης θα πρέπει
να είναι µαζικότερη από ποτέ».
Για δεκάδες χιλιάδες συµβασιούχους που
στο τέλος του χρόνου µένουν χωρίς δουλειά
τα πράγµατα είναι πλέον ξεκάθαρα. Με τον
Παπακωνσταντίνου να καταθέτει έναν από
τους πλέον αντεργατικούς προϋπολογισµούς
των τελευταίων ετών, προϋπολογισµό επίθεσης στους εργαζόµενους, τον Πάγκαλο εξαφανισµένο, την ∆ιαµαντοπούλου να σχοινοβα-

Χιλιάδες συµβασιούχοι δασοπυροσβέστες διαδήλωσαν
στις 26 Μάρτη 2009 στην Αθήνα.
Ανάλογη κινητοποίηση ετοιµάζουν για τις 3 ∆εκέµβρη.

τεί στις πλάτες των επισφαλώς εργαζόµενων
εκπαιδευτικών, τον Ραγκούση σε ρόλο πυροσβέστη, τον Λοβέρδο να δηλώνει αναρµόδιος
για οτιδήποτε και τους Ρόβλια και Παµπούκη
ανίδεους, δήθεν, για τα πάντα, ο δρόµος της
εργασιακής επιβίωσης περνάει µόνο από το
χέρι τους.

Καταλήψεις
Η λίστα των διαφορετικών δράσεων συνθέτε ι έ ν α π ο λ ύ µ ο ρ φ ο π α ζ λ . Α π ό κ α τά τ ό π ο υ ς
κα τα λή ψε ις κα ι εξορµ ήσει ς ενηµ έρ ωση ς σε
διόδια και σταθµούς µετρό, µέχρι στ ησίµατα
σκηνών και καθιστικές διαµαρτυρίες, από συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις µέχρι αποχή και
απεργίες. Τα αιτήµατα όλων κοινά. Καµιά απόλ υ σ η . Μ ο νι µ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν χ ω ρ ί ς ό ρ ο υ ς κ α ι
προϋποθέσεις. Κατάργηση όλων των ελαστ ικών µορφών απασχόλησης.
Αυτά ήταν τα αιτήµατα του ψηφίσµατος
που κατέθεσαν οι συµβασιούχοι στον Ρόβλια
και τον Παµπούκη την Πέµπτη 19/11 πραγµατοποιώντας µια µαζικότατη συγκέντρωση στα
Προπύλαια και διαδήλωση στο Υπουργείο
Εσωτερικών. «Οι 200 εργαζόµενοι στον ΟΣΚ
αποτελούµε πάνω από τα 2/3 του προσωπικού
και έχουµε την πλήρη στήριξη και των µόνιµων που πήραν απόφαση να στηρίξουν την
απεργία µας, και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αν τολµήσουν να µας απολύσουν»,
τονίζει στην Ε.Α. ο Τάσος Βουλγαρίδης συµβασιούχος µηχανικός που διαδήλωσε µε το
µαζικό µπλοκ των εργαζόµενων στον ΟΣΚ.
Τα ίδια αιτήµατα είχαν και οι εργαζόµενοι
στα stage που την Παρασκευή 20/11 απέκλεισαν τα κεντρικά κτήρια του ΟΑΕ∆ (στην Πειραιώς) και του ΙΚΑ (Αγ. Κωνσταντίνου), ενώ
πραγµατοποίησαν εξορµήσεις (ανοίγοντας τα
διόδια για το κοινό) στην Ελευσίνα, στα Μάλγαρα, στη Ραψάνη και στην Κόρινθο, και συµµετείχαν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την
Τρίτη 24/11. «Η απόφασή µας για συνέχιση
των κινητοποιήσεων µε ένα ακόµα πανελλαδικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας είναι
δείγµα της αποφασιστικότητας όλων των συναδέλφων να παλέψουν µέχρι τέλος. Οι εικόνες που έρχονται από όλη την Ελλάδα δείχνουν πως η κυβέρνηση δεν µπορεί να αδιαφορεί για εµάς. Το ζήτηµα των εργαζόµενων
στα stage βρίσκεται πλέον στην κεντρική πολι-

τική ατζέντα και θα το κρατήσουµε εκεί µέχρι
να δικαιωθούµε», τονίζει στην Ε.Α. η Λία Κουτ ρ ά κ ο υ από το Σωµατείο Εργαζόµενων µε
stage του ΟΑΕ∆ και µέλος του Πανελλαδικού
Συντονιστικού.
Τα ίδια αιτήµατα είχαν και οι συµβασιούχοι
της ΕΡΤ που σε µια µαζική συνέλευση τη ∆ευτέρα 23/11 αποφάσισαν απεργία διαρκείας
από την επόµενη κιόλας µέρα (Τρίτη 24/11) µε
περιφρούρηση στα κτήρια της ψηφιακής ΕΡΤ
που συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος συµβασιούχων, ενώ παράλληλα έστησαν (µαζί µε συµβασιούχους και από άλλες υπηρεσίες) σκηνές
έξω από το υπουργείο Εσωτερικών. «Η περιφρούρηση της απεργίας κατάφερε να κρατήσει κλειστή την ψηφιακή τηλεόραση. Από το
πρωί είχαµε µαζευτεί και δεν επιτρέψαµε να
περάσει κανείς. Στην συνέχεια πάνω από 100
άτοµα πήραµε µέρος στην συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εσωτερικών. Θα συνεχίσουµε µέχρι να τους δώσουµε να καταλάβουν
πως η ΕΡΤ δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς
εµάς», τόνισε στην Ε.Α. ο Γιώργος ∆ ηλιγιάννης συµβασιούχος τεχνικός. Στην ΕΡΤ το απόγευµα της Τρίτης 24/11 πραγµατοποιήθηκε
εκδήλωση που οργάνωνε η Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών µε
σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισµό όλων των εργαζόµενων που βρίσκονται
σε απανωτές κινητοποιήσεις.
« Ο µοναδικός τρόπος για να κερδίσει ο
αγώνας των συµβασιούχων δεν είναι άλλος
από τις συντονισµένες απεργίες διαρκείας.
Πρέπει να αποτρέψουµε την κυβέρνηση να
πετάξει στην ανεργία 100.000 και πλέον εργαζόµενους», αναφέρει στην Ε.Α. η Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόµενη στην ΕΡΤ και µέλος του συντονιστικού οργάνου της Επιτροπής Αλληλεγγύης. «Πρέπει να στηρίξουµε όλες τις επί µέρους κινητοποιήσεις, αλλά πρέπει να οργανώσουµε και να συντονίσουµε κοινές οργανωµένες δράσεις. Να κλείσουµε όλες τις υπηρεσίες. Να πιέσουµε τις οµοσπονδίες να βγάλουν απεργίες. Να πιέσουµε από την βάση
την Α∆Ε∆Υ και την ΓΣΕΕ να κηρύξουν πανεργατική. Η 17 ∆εκέµβρη πρέπει να είναι το µεγάλο αγωνιστικό ραντεβού ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να δώσουµε ένα κοινό µήνυµα απέναντι στις απολύσεις».

Κυριάκος Μπάνος

Απεργία στα
Νοσοκοµεία
30 Νοέµβρη
24ω ρ η πρ οειδοποιη τ ική Πα νε λλα δικ ή Α περ γία τη
∆ε υτ έρα 30 Νοεµ βρ ίου, απ οφ άσισε τ ην περα σµέ νη
εβδοµά δα το Γενικό Συµ βούλιο τ ης ΟΕΝΓΕ . Ε πίση ς
αποφασίστηκε η κατάθεση προγραµµάτων εφηµερίας
για τον ∆εκέµβρη µέχρι τα όρια της αµοιβής τους.
Ενα χρόνο µετά τη ΣΣΕ που προέβλεπε την προκήρυξη 2000 θέσεων και οι οποίες έχουν εγκεκριµένο
προϋπολογισµό, στα νοσοκοµεία δεν έχει προσληφθεί
ούτε ένας νέος γιατρός. Επιπλέον τα δεδουλευµένα
των εφηµεριών παραµένουν απλήρωτα µέχρι και 6 µήνες και σα να µην έφτανε αυτό η µη κατάργηση του
πλαφόν δαπανών για εφηµερίες που αναγκαστικά γίνονται, έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των αποδοχών
σε πολλούς νοσοκοµειακούς γιατρούς.
«Στο προσχέδιο Προϋπολογισµού του 2010 και στις
ανακοινώσεις δηµοσιονοµικής τροµοκρατίας της Κυβέρνησης για την Οικονοµία, που επικαλείται το σύµφωνο σταθερότητας της Ε.Ε, προβλέπεται µείωση των
δαπανών για τις εφηµερίες, µικρό κονδύλιο για προσλήψεις ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης της υπερωριακής
εργασίας, πάγωµα των µισθών», αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ. «Οι νοσοκοµειακοί γιατροί είµαστε
εξοργισµένοι καθώς διαιωνίζεται ο µακροχρόνιος
εµπαιγµός µας. Η υποµονή µας εξαντλήθηκε. Αρκετά
υποστελεχωµένα Τµήµατα Νοσοκοµείων κλείνουν, πολύ περισσότερα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τα
προγράµµατα εφηµεριών τους µε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, δεδουλευµένες εφηµερίες µας δεν πληρώνονται».

Αιτήµατα
Τα βασικά αιτήµατα που διεκδικούν οι νοσοκοµειακοί γιατ ροί είναι : Λειτουργία της Κοινή ς Ε πιτ ροπή ς
Υπουργείου Υγείας - ΟΕΝΓΕ για το πρότυπο εφη µέρ ε υ σ η ς , τ α Τ µ ή µ α τ α Ε π ε ι γ ό ν τ ω ν π ε ρ ι σ τα τ ι κ ώ ν , τ ι ς
π ρο σ λ ήψ ε ι ς 2 . 5 0 0 ν έ ων γ ι α τ ρώ ν τ ο 2 0 10 . Π λ ή ρη
εφαρµογή της Σ.Σ.Ε της 1ης - 12 – 08 και την επικαιροποίη σή τ ης για το 2010. Ανά κλη ση της απαρ άδεκτ η ς ε γκ υκ λί ου που στ ε ρε ί τ ους επι κ ουρ ικ ούς γι ατρούς από άδειες και χρονοεπίδοµα.
Σύντοµη αποπεράτωση των κρίσεων γιατρών ΕΣΥ
που συνεχίζουν να εκκρεµούν. Αύξηση των δαπανών
του Προϋπολογισµού του 2010 για εφηµερίες και προσλήψεις στο ΕΣΥ. Εξαίρεση των εφηµεριών που αναγκαστικά πραγµατοποιούνται από την κατάργηση της
αυτοτελούς φορολόγησης. Την κάλυψη των αναγκών
του ΕΚΑΒ, των υποστελεχωµένων Τµηµάτων και την
απόδοση σε λειτουργία όλων των ετοίµων κλινών ΜΕΘ
και ΜΑΦ. Την προώθηση της Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
Η απόφαση της ΟΕΝΓΕ για 24ωρη απεργία είναι
αποτέλεσµα της πίεσης της βάσης των νοσοκοµειακών γιατρών που έχουν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις
για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους. Η Ενωση
Αχαΐας έχει ξεκινήσει επίσχεση από τις 16/11 και
πραγµατοποιεί ΓΣ την Τετάρτη 25/11. Αναλογες κινητοποιήσεις πραγµατοποιούν οι Ενώσεις Γιατρών Λάρισας, Εύβοιας, Χανίων, Θεσσαλονίκης, οι γιατροί του
Νοσοκοµείου Κοµοτηνής, του Νοσοκοµείου Έδεσσας,
του ΨΝΑ, του Νοσοκοµείου Γρεβενών.
«Είναι η ώρα να πιάσουµε το νήµα των περσινών κινητοποιήσεων που ανάγκασαν τον Αβραµόπουλο σε
υποχώρηση», αναφέρει η απεργιακή προκήρυξη που
κυκλοφόρησε το ΝΥΣΤΕΡΙ. «Ο περσινός συµβιβασµός
της ηγεσίας της ΟΕΝΓΕ τους έδωσε τα περιθώρια αυτών των ελιγµών, αλλά οι εµπειρίες µας µπορούν να
κάνουν το κίνηµά µας πολύ πιο δυνατό. Η απεργία
στης 30/11 µπορεί να γίνει η αφετηρία, να ξεδιπλώσουµε ένα αγωνιστικό απεργιακό πρόγραµµα. Το επόµενο βήµα είναι να στηρίξουµε την πρωτοβουλία συλλόγων εκπαιδευτικών, πρωτοβάθµιων σωµατείων και
συλλογικοτήτων για να γίνει η 7 ∆εκέµβρη ηµέρα κινητοποίησης όλων των εργαζόµενων και της νεολαίας
στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και στις 17 ∆εκέµβρη την οργάνωση απεργιακής
κινητοποίησης, τις ηµέρες που θα συζητιέται ο προϋπολογισµός στην βουλή».

Νο 894

Απεργιακό
λουκέτο
στους Δήμους
24ωρη πανελλαδική α περγία τ ην Πέµ πτη 3
∆ εκ έ µ β ρ η π ρ ο κ ή ρ υ ξ ε η Π Ο Ε Ο Τ Α . Τ η ν ί δ ι α
η µ έ ρ α σ τ ι ς 1 1 π µ θα γ ίν ε ι α π ε ρ γ ια κ ή σ υγ κ έ ντ ρω ση στα γ ρα φεί α τη ς Οµοσπονδί ας στ ην
πλατεία Κ αραϊσκάκη και στη συνέχεια πορεία
στο υπ. Εσωτερικών.
Η απεργία είναι η πρώτη απάντηση των εργαζόµενων στους ∆ήµους στα «πολεµικά σενάρια για περικοπές και αφαίρεση δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση» όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της Οµοσπονδίας, τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκειµένου να φορτώσει τα βάρη
της κρίσης και των ελλειµµάτων στις πλάτες
των εργαζοµένων.
«Το κλίµα που διαµορφώνεται το τελευταίο
χρονικό διάστηµα µε κύρια ευθύνη της κυβέρνησης και µε άλλοθι τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι αρνητικό και κινείται
στην κατεύθυνση του περιορισµού των δικαιωµάτων µας και µεταφοράς του κόστους της
κρίσης στους µισθωτούς και συνταξιούχους»,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ.
«Ο κλάδος, όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, έχει αποδείξει ότι όταν έχουµε το δίκιο µε
το µέρος µας, µπορούµε να έχουµε ουσιαστικό
και θετικό αποτέλεσµα στις διεκδικήσεις µας.
Για αυτό είµαστε αναγκασµένοι να αγωνιστούµε ολοι µαζί για να διεκδικήσουµε την επίλυση
των προβληµάτων µας για να διευρύνουµε τα
δικαιώµατά µας και να δώσουµε την απάντηση
σε όσους σκέφτονται για άλλη µία φορά να ρίξουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους
και τους συνταξιούχους».

Εισοδήµατα
Τ α βασικά αιτήµατ α τ ης ΠΟΕ ΟΤΑ είνα ι να
καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η
υπεράσπιση και διεύρ υνση των συνταξιοδοτ ικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, νέο µισθολόγιο µε πραγµατικές αυξήσεις στα εισοδήµατα, ενιαίο πλαίσιο αµοιβών και όρων απασχόλησης τ ων εργαζόµενων στ ις επιχειρή σεις ΟΤΑ,
καθώς και επίλυση θεσµικών –κλαδικών αιτηµάτ ω ν.
Η µάχη ενάντια στη λιτότητα, την ανεργία και
τις περικοπές είναι κοινή για όλους τους εργαζόµενους στους ∆ήµους, ανεξάρτητα από το τι
είδους σχέση εργασίας έχουν. Ηδη στο ∆ήµο
Περιστερίου οι εργαζόµενοι στα stage αποφάσισαν να κατέβουν στις 3/12 σε στάση εργασίας µαζί µε τους µόνιµους συναδέλφους τους.
«Η απεργία στις 3 ∆εκέµβρη ανοίγει τον κύκλο των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιθέσεις
της κυβέρνησης», αναφέρει η απεργιακή προκήρυξη που κυκλοφορεί η «Σκουπιδιάρα». «Θέλουµε αυτή η απεργία να πετύχει και να κλιµακωθεί συµπαρασύροντας όλες τις οµοσπονδίες
του δηµοσίου.
Να οργανώσουµε την απεργία ενηµερώνοντας όλους τους συναδέλφους, µε γενική συνέλευση του Συλλόγου και να κατέβουµε στην
συγκέντρωση µε το πανό του σωµατείου µας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΜΟΝΙΜΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ και
STAGE.
Απαιτούµε από την Α∆Ε∆Υ και την ΓΣΕΕ να
προκηρύξουν πανεργατική απεργία στις 17 ∆εκέµβρη όταν θα συζητιέται στην Βουλή αυτός ο
προϋπολογισµός και να σταµατήσουν να αφήνουν τον κάθε κλάδο να δίνει την µάχη µόνος
του».
 Εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Αγίας Παρασκευής θα γίνουν την Τρίτη 1η
∆εκέµβρη από τις 8πµ έως τις 4µµ. Η «Σκουπιδιάρα» θα συµµετέχει στις εκλογές για την
ανάδειξη νέου ∆Σ µε υποψήφιο τον Κώστα Μεγαγιάννη.
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ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ
Μ ε ολοένα πιο έντ ονο και οργ ανωµένο τρόπο εκφράζετ αι πλέον η
απαίτηση για Πανεργατική Απεργία
ενάντια στο νέο προϋπολογισµό λιτότητας και περικοπών που κατεβάζει η κυβέρνηση Παπανδρέου.
Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από
συλλόγους δασκάλων και καθηγητών
για την πανεκπαιδευτική απεργία στις
7 ∆εκέµβρη προχωρά ένα βήµα ακόµα απαιτώντας από τη ΓΣΕΕ και την
Α∆Ε∆Υ την κήρυξη Πανεργατικής
Απεργίας στις 17 ∆εκέµβρη. Για το
λόγο αυτό οργανώνεται την Πέµπτη 3
∆εκέµβρη, στα γραφεία της ΟΛΜΕ

στις 7µµ, ανοιχτή σύσκεψη πρωτοβάθµιων σωµατείων δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα µε στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα συνδικάτα να συντονιστούν σε αυτή την απαίτηση.
Στην ίδια κατεύθυνση βοηθά το ανοιχτό κάλεσµα που ακολουθεί και το
οποίο κυκλοφορεί από συνδικαλιστές
της βάσης. Στο Γενικό Συµβούλιο της
Α∆Ε∆Υ που θα γίνει την Παρασκευή
27 Νοέµβρη, οι Παρεµβάσεις θα βάλουν την πρόταση για τις 17 ∆εκέµβρη.
Η πρωτοβουλία για τις 17 ∆εκέµβρη είναι πολύ σηµαντική και πρέπει

να απλωθεί παντού. Ολοι οι εργαζόµενοι που κινητοποιούνται το τελευταίο διάστηµα, όλοι οι εργαζόµενοι
που θέλουν να παλέψουν τις επιθέσεις της νέας κυβέρνησης, µπορούν
να συντονιστούν από τα κάτω και να
πιέσουν τις ηγεσίες των ΓΣΕΕΑ∆Ε∆Υ να κηρύξουν πανεργατική
απεργία.
Από τα συνδικάτα των λιµενεργατών που παλεύουν ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, των εργαζόµενων
στους δήµους που απεργούν στις 3
∆εκέµβρη, των γιατρών που απεργούν στις 30 Νοέµβρη µέχρι τους

συµβασιούχους και τους εργαζόµενους stage που βρίσκονται συνεχώς
στο δρόµο, όλοι έχουν θέση σε αυτό το συντονισµό για µια µεγάλη
ενωτική απεργιακή απάντηση στις
17 ∆εκέµβρη. Ξεκινώντας µε τη συµµετοχή τους στην ανοιχτή σύσκεψη
της Πέµπτης 3 ∆εκέµβρη και παίρνοντας αποφάσεις που να στηρίζουν
την πρόταση για απεργία στις 17/12,
η πρωτοβουλία µπορεί να πάρει διαστάσεις ανταρσίας από τα κάτω και
να πετύχει το στόχο της.

Λ.Β.

Κάλεσµα συνδικαλιστών για Πανεργατική απεργία στις 17 ∆εκέµβρη

∆

εν πέρασε µήνας από τις προγραµµατικές
δ η λ ώσ ε ι ς κ α ι η κ υ β έ ρ ν η σ η τ ο υ Π Α Σ Ο Κ
δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες νέους της ελαστικής και µαύρης εργασίας, τους ανέργους και
τους απολυµένους, σε όλους τους εργαζόµενους
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Προϋπολογισµός λιτότητας, νέα σκληρή επίθεση στο Ασφαλισ τ ι κ ό , αν τ ι δ ρ α σ τ ι κ έ ς τ ο µ έ ς σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η ,
µπαράζ νέων ιδιωτικοποιήσεων και αποδοχή των
παλιότ ερω ν, γ ενίκευ ση τη ς «ε λα στ ασφά λε ιας »,
σκληρή φορολογία για τους φτωχούς. Στο πλαίσ ι ο τ η ς κ ρ ί σ η ς , τ ω ν ο δ η γ ι ώ ν τη ς Ε . Ε . κ α ι τ ο υ
Σ υµ φ ώ ν ο υ Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς ( Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς τ ω ν
υπερκερδών των τραπεζιτών, των βιοµήχανων και
των χρη µατιστηρ ίων), στ ο όνοµ α του δηµόσιου
χρέους προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόµενους για το «µονόδροµο» µιας τέτοιας σκληρής
και αντιλαϊκή ς πολιτικ ής. Για ά λλη µι α φορά οι
εργαζόµενοι θα κληθούν να πληρώσουν τα βάρη
της κρίσης και τα ελλείµµατα που δηµιούργησαν
το κεφά λαιο και οι κυ βερνή σει ς τους. Τ ην ίδια
ώρα που δισεκατοµµύρια χαρίζονται στις τράπεζες, στους εργαζοµένους προσφέρονται απολύσεις και ανεργία!
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συµφωνία µε τη
Ν∆ προωθεί χιλιάδες απολύσεις στον δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε αρχή τους εργαζόµενους των προγραµµάτων STAGE, τους συµβασιούχους, τους ωροµίσθιους, γενικά τους ελαστικά εργαζόµενους. Αφού τους προσέλαβε τόσα
χρόνια για να δουλεύουν χωρίς κανένα δικαίωµα,
τώρα µε άλλοθι την «αξιοκρατία» και το «χτύπηµα
του ρουσφετιού» τους πετάει στο δρόµο. Η επίθεση που µεθοδεύει η κυβέρνηση είναι συνολική:
ετοιµάζει δραµατική µείωση του δηµόσιου τοµέα,
ιδιωτικοποίηση και επιχειρηµατική λειτουργία,
ένταση της ανταποδοτικότητας.
Η πολιτική της λιτότητας και της συρρίκνωσης
του λαϊκού εισοδήµατος συνεχίζεται. Οι αποφάσεις για ουσιαστικό πάγωµα των µισθών στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και η επιδίωξη των βιοµηχάνων για µηδενικές αυξήσεις στη νέα ΕΓΣΣΕ
δείχνουν το δρόµο. Την ίδια στιγµή το «επίδοµα
αλληλεγγύης» µόνο «αναδιανοµή» δεν αποτελεί
εάν αναλογιστούµε την τεράστια ενίσχυση των
τραπεζών που προηγήθηκε.
Φέρνουν νέο αντιασφαλιστικό νόµο, για να
ολοκληρώσουν ότι άφησαν πίσω τους οι νόµοι
Σιούφα, Ρέπα, Πετραλιά. Χαρίζουν τις εργοδοτικές εισφορές και τα ασφαλιστικά χρέη των βιοµηχάνων, παρατείνουν το χρόνο για τη σύνταξη, εξισώνουν προς τα πάνω τα όρια συνταξιοδότησης
στις γυναίκες, καρατοµούν περισσότερο τη λίστα

Η περσινή διαδήλωση της Πανεργατικής Απεργίας στις 10 ∆εκέµβρη
έγινε κόντρα στις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ.
των ΒΑΕ για τους νεοεισερχόµενους.
Στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε προβλέπεται τροµακτική µείωση των κοινωνικών δαπανών, η
µείωση της επιχορήγησης των ταµείων ενώ µένουν
άθικτοι ο σύγχρονος κεφαλικός φόρος των 12 δις
ευρώ τον χρόνο τόκων του χρέους, οι επιχορηγήσεις στους επιχειρηµατίες, οι στρατιωτικές δαπάνες.
Στην εκπαίδευση προωθεί ένα άνισο, ταξικό,
σχολείο της «αγοράς», µε υποταγµένους εκπαιδευτικούς και ελαστικά εργαζόµενους εκπαιδευτικούς χωρίς δικαίωµα στην µόνιµη και σταθερή
δουλειά, µε διατήρηση των κολλεγίων και όλης
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν∆.
Οι απολύσεις και η ανεργία θα ενταθούν µε
εφιαλτικούς ρυθµούς, οι ΣΣΕ θα ποδοπατηθούν.
Αν τους αφήσουµε…

Καµιά αναµονή
Απέ να ντ ι σε έναν τ έτ οι ο πρ οϋπολογ ισµό κα ι
µια τέτοια επίθεση, καµιά ανακωχή – καµιά αναµονή δεν µπορεί να υπάρξει. Την κρίση να πληρώσουν οι τράπεζες, οι χρηµατιστές και οι βιοµήχανοι που την δηµιούργησαν, όχι οι εργαζόµενοι
και η νεολαία!
Καλούµε τους εργαζόµενους και τη νεολαία, το
µαζικό λαϊκό κίνηµα να ανατρέψει τη νέα επίθεση
µέσα από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τους.
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ
αντί να καλέσουν Πανεργατική Απεργία προχωράνε σε «κοινωνικό διάλογο» µε τον ΣΕΒ και την
κυβέρνηση ενώ αποδέχονται τη λογική του κεφαλαίου και της Ε.Ε. για τα ελλείµµατα και την πολιτική των «θυσιών για να βγούµε από την κρίση».
∆εν στηρίζουν τους αγώνες που ξεσπούν (λιµενεργάτες, συµβασιούχοι), δεν παίρνουν πρωτοβουλίες αγωνιστικής απάντησης, αρνούνται να
εντάξουν στα σωµατεία την ελαστική εργασία.
Καλούµε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα να

προχωρήσει σε απεργίες ενάντια στις απολύσεις,
τη λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις, για µόνιµη
και σταθερή δουλειά και κατάργηση της ελαστικής εργασίας, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
για να επιστρέψουν στο δηµόσιο όσες επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν, για ριζικές αυξήσεις
στους µισθούς και στις συντάξεις, για µείωση
των ωρών εργασίας, για την υπεράσπιση των
σύγχρονων ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων.
Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες! Το απέδειξαν οι αγώνες των εργαζόµενων σε χώρους που
µπόρεσαν να ακυρώσουν έστω προσωρινά
αντεργατικά µέτρα, να ανακαλέσουν απολύσεις,
να αποτρέψουν ιδιωτικοποιήσεις. Σε αυτόν το
δρόµο χρειάζεται να συνεχίσουµε το δρόµο του
ανυποχώρητου αγώνα, της αγωνιστικής ενότητας
των εργαζοµένων, της ενιαίας συνδικαλιστικής
έκφρασης των εργαζοµένων κάθε χώρου (υπερβαίνοντας τους διαχωρισµούς µε βάση την τυπική εργασιακή σχέση) του αγωνιστικού συντονισµού των σωµατείων, συνολικά της ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήµατος.
Ένα πρώτο βήµα πρέπει να είναι η προκήρυξη
από όσο το δυνατόν περισσότερα σωµατεία και
οµοσπονδίες πανεργατικής απεργίας στις 17/12.
Καλούµε την ΓΣΕΕ Α∆Ε∆Υ να προκηρύξουν
απεργία ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισµό.
Είναι πρόκληση να ψηφιστεί προϋπολογισµός λιτότητας και αντεργατικής επίθεσης χωρίς απάντηση µε εργατική κινητοποίηση.
Καλούµε να συνεδριάσουν τώρα τα ∆Σ των
σωµατείων, να καλέσουµε συνελεύσεις στους
χώρους δουλειάς ώστε να κάνουµε υπόθεση της
ίδιας της βάσης την οργάνωση του αγώνα και την
µαζική συµµετοχή στα συλλαλητήρια.
Οι συνδικαλιστές που υπογράφουµε αυτό το
κείµενο θα πάρουµε άµεσα συγκεκριµένες πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση.
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ

Θέλουµε Παιδεία,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

Συντονισµός

Μ

ε τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε η προσπάθεια για µαζικές κινητοποιήσεις στον ένα χρόνο από την εξέγερση του ∆εκέµβρη και τη δολοφονία του 15χρονου µαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Το πανό των Ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στην πορεία του Πολυτεχνείου

Και οι ωροµίσθιοι
Ωροµίσθιοι: ∆ια βίου απόκληροι.
Υπουργείο Παιδείας: ∆ια βίου παράσιτα .
Πέρα από γενικόλογες χιλιοειπωµένες
ευχές περί διαφάνειας, ποιότητας, λειτουργικότητας κτλ, οι πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας µόνο
εξοργιστικές και κενές περιεχοµένου
µπορούν να χαρακτηριστούν.
Εξοργιστικές γιατί ενώ «έσκιζε τα ιµάτια της» στα συνέδρια της ∆ΟΕ και της
ΟΛΜΕ ότι θα καταργήσει το «αίσχος της
ωροµισθίας» (υπάρχει και βίντεο), τελικά
ανακάλυψε ότι δεν µπορεί να το κάνει.
Θα την διατηρήσει µε πολύ χειροτέρους
όρους πρόσληψης των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών.
Εξοργιστικές γιατί καταργεί την προϋπηρεσία που τόσα χρόνια υπό οµηρία
προσπαθούν να µαζέψουν οι εκπαιδευτικοί, στην «πινέζα» του χάρτη πολλές φορές µε το όνειρο της κάποιας στιγµής
στα χρόνια µονιµοποίησης. Αντικατάσταση µε τον «αδιάβλητο» ΑΣΕΠ, δηλαδή
εξετάσεις ξανά και ξανά. Μια ζωή στον
εξευτελισµό και την τροµοκρατία των
εξετάσεων, ενώ σπουδάζουµε την µισή
µας ζωή.
Κενές περιεχοµένου γιατί µιλάει για
µεταβατική περίοδο, χωρίς να διευκρινίζει τίποτα απολύτως πάνω σε αυτό.
Κυρίως, όµως, κενές περιεχοµένου
γιατί δεν µιλάει µε νούµερα – πόσοι θα
µονιµοποιηθούν άµεσα ή από Σεπτέµβρη
και κάθε χρόνο; ∆ιπλάσιοι; Οι ίδιοι; Οι µισοί; Κανείς; Οποιοδήποτε σύστηµα κρίνεται από το πόσοι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα διοριστούν για να καλύψουν
τα κενά σε όλη την Ελλάδα που είναι τεράστια. Χρησιµοποιεί δευτερεύοντα παραδείγµατα (των αποσπάσεων) για επικοινωνιακούς λόγους ενώ για παράδειγµα όλος ο νοµός Χανίων και όλος ο νοµός Ρεθύµνης εκτός από τις δύο πρωτεύουσες δεν έχουν ούτε ένα εικαστικό
εκπαιδευτικό.
Άρα στην πραγµατικότητα οι εξαγγελίες δεν χρήζουν καν απάντησης µέχρι
να διευκρινιστούν επακριβώς. Λάβαµε το
µήνυµα της σκληράδας και της τεχνοκρατικής λογικής που την περιµέναµε.

∆εν θα αναφερθώ αναλυτικά στο ότι διαφωνούµε κάθετα µε την αξιολόγηση, το
θεσµό του «δόκιµου εκπαιδευτικού», τα
σχολεία-επιχειρήσεις. Εκ των πραγµάτων
και χωρίς δικιά µας ευθύνη κόβεται οποιοσδήποτε διάλογος µε το Υπουργείο.
∆εν θα µπούµε σε αυτό το ανόητο παζάρι που κραυγαλέα ξεκινάει το Υπουργείο.
∆εν παζαρεύουµε την απαξίωση της
δηµόσιας και δωρεάν παιδείας, δεν παζαρεύουµε τις ψυχές µας, αλλά κυρίως
δεν παζαρεύουµε τα παιδιά του λαού αυτής της χώρας. Τα παιδιά µας.
Υπάρχει όµως και κάτι άλλο που δεν
πρέπει να ξεχνάµε. Αφού δεν καταργείται άµεσα η ωροµισθία, τι θα γίνει µε τα
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ αιτήµατα µας (όπως υποστήριζε και η ίδια η Υπουργός στα συνέδρια µας);
Να ζούµε από τον µισθό µας και άρα
διπλασιασµός της ωριαίας αποζηµίωσης
(από 7 ευρώ που είναι τώρα), να πληρωνόµαστε τις αργίες, να παίρνουµε τα
χρήµατά µας κάθε µήνα και όχι µετά από
5 ή 6 µήνες, να αρθεί το ασυµβίβαστο,
να γίνονται προσλήψεις από την αρχή
της χρονιάς.
Καλούµε τις οµοσπονδίες µας ∆ΟΕΟΛΜΕ να κηρύξουν απεργία αρχής γενοµένης από τις 7 ∆εκέµβρη και κλιµάκωση
των απεργιών, κινητοποιήσεων και αγώνων µέχρι να τα πάρει όλα πίσω. Να λύσει τα «αυτονόητα» σε µέρες. Όχι µήνες,
όχι χρόνια. Στην προοπτική της πλήρους
κατάργησης της ωροµισθίας µε µαζικούς
διορισµούς.
Τέλος, επειδή είµαστε πολύ καλά
σπουδαγµένοι και επιτυχόντες στον
ΑΣΕΠ και άρα ξέρουµε και από ψυχολογικό πόλεµο, θα ήθελα να κάνω µια διαπίστωση: Η «σιδηρά και πολύ µελετηµένη
κυρία» της νέας κυβέρνησης αποδείχτηκε ξύλινη και αδιάβαστη. Μια συµβουλή,
κυρία Υπουργέ: Προσέξτε µη µείνετε και
κουτσή…

Νίκος Κουράκης,

εικαστικός ωροµίσθιος
εκπαιδευτικός.
Μέλος Συντονιστικού Ωροµίσθιων
Εκπαιδευτικών και µέλος ∆Σ ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Π.Ε. «η Αθηνά».

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Έ ν α ς χ ρ ό ν ο ς σ υµ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι απ ό
τη στυγνή δολοφονία του µαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από την Αστυνοµία
τον περασµένο ∆εκέµβρη των µεγάλων
εξεγέρσεων.
Αυτός ο ∆εκέµβρης δεν ηττήθηκε
όπως πολλοί ισχυρίζονται. Αντιθέτως,
µαθητές φοιτητές και εργάτες κατόρθωσαν να συγκρουστούν ανοιχτά µε
την κυβέρνηση, έχοντας ως σύνθηµα
«κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων».
Η κυβέρνηση του Καραµανλή έπεσε
κάτω από τη µαζική δύναµη του κινήµατος, σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση απέναντι στην οποία παρέλυσε.
Έτσι, και φέτος τον ∆εκέµβρη έχουµε να οργανώσουµε την οργή των εργαζόµενων εξαιτίας της οικονοµικής
κρίσης και να διεκδικήσουµε τα πολιτικά µας αιτήµατα. Να αφοπλιστεί η
Αστυνοµία, να διαλυθούν τα ΜΑΤ, να
τιµωρηθούν οι ένοχοι για τις δολοφονίες. ∆ιεκδικούµε τη νοµιµοποίηση των
µεταναστών και καταπολεµούµε ταυτόχρονα τους φασίστες µέσα στις γειτονιές, δεδοµένου ότι την ίδια µέρα µε το
θάνατο του Αλέξη δολοφονήθηκε και
ένας µετανάστης.
Επίσης, ζητάµε προσλήψεις, αυξήσεις των µισθών, καλύτερες συνθήκες
εργασίας, απαγόρευση των απολύσεων. Φωνάζουµε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας και για το άρθρο
16.
Έτσι, λοιπόν, θέλουµε στις 7 ∆εκέµβρη, την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά
την «επέτειο» της δολοφονίας, απεργίες και πενθήµερες καταλήψεις σε
σχολεία και σχολές. Αυτό θα πετύχει
µε συνελεύσεις µέσα στις σχολές και
τα σχολεία για να διεκδικήσουµε τη
συµµετοχή όλων των φοιτητών και των
µαθητών στις καταλήψεις, µε προκηρύξεις, µε κάλεσµα των καθηγητών
στις συνελεύσεις µας.
Όλοι µαζί εργάτες, φοιτητές, µαθητές ενωµένοι!

Αλεξάνδρα Μαρτίνη,

πρωτοετής Φιλοσοφικής Αθήνας

Την Πέµπτη 19/11 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ∆ΟΕ η σύσκεψη
για την οποία είχε πάρει πρωτοβουλία ο Σύλλογος ∆ασκάλων Ά Αθήνας.
Στη συνάντηση συµµετείχαν 16 σύλλογοι από τους δασκάλους και τους
καθηγητές, το Συντονιστικό Ωροµισθίων Αθήνας, η Πανελλήνια Ένωση
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, µέλη της
Α∆Ε∆Υ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και φοιτητές.
Την συζήτηση άνοιξε ο ∆ηµήτρης Μαργιόλης από τον Σύλλογο ∆ασκάλων Ά Αθήνας. Αναφέρθηκε στα ψέµατα που είχε πει η ∆ιαµαντοπούλου
στο τελευταίο συνέδριο της ∆ΟΕ πριν από τις εθνικές εκλογές, όπου είχε
υποσχεθεί να καταργήσει την ωροµισθία, να δοθούν επιπλέον χρήµατα
για την Παιδεία, «να γίνει επανάσταση στην εκπαίδευση». Έπειτα, τόνισε
ότι υπάρχει ήδη ένα πρόγραµµα συλλαλητηρίων και ότι πρέπει να γίνει
συντονισµένη προσπάθεια να συµµετέχουν όλοι στην κινητοποίηση για να
γίνει διαδήλωση και απεργία στις 7 ∆εκέµβρη, µέρα την οποία είχαν προτείνει από το κάλεσµα που είχαν στείλει για να γίνει η σύσκεψη. Τέλος,
πρότεινε να βγει µια αφίσα για το κάλεσµα της διαδήλωσης και ένα δελτίο
Τύπου που να καλεί τους φοιτητές και τους µαθητές να συµµετέχουν, αλλά και τα συνδικάτα να καλύψουν τους εργαζόµενους µε απεργία.

Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας
Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και η δεύτερη εισήγηση της σύσκεψης
που έγινε από την Ντίνα Γκαρανέ από την Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, που τόνισε
την ανάγκη να στηριχτούν οι κινητοποιήσεις των ωροµίσθιων στις 28 Νοέµβρη, των νηπιαγωγών στις 30 του µήνα και να υπάρχει στάση εργασίας
στις 7 ∆εκέµβρη. Επίσης, ενηµέρωσε ότι η δική της ΕΛΜΕ προτείνει να
µπουν µπροστά οι Οµοσπονδίες µε απεργία, αλλά και να υπάρχει συντονισµός για να γίνουν κινητοποιήσεις για τον προϋπολογισµό στις 17 ∆εκέµβρη, όταν θα γίνεται η συζήτηση στη Βουλή.
Ανάµεσα στις εισηγήσεις τοποθετήθηκε η Ντίνα Ρέππα, εκπρόσωπος
των Παρεµβάσεων στη συνάντηση της ∆ΟΕ µε την Υπουργό Παιδείας που
έγινε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η σύσκεψη. Ενηµέρωσε τους παρευρισκόµενους ότι η ∆ιαµαντοπούλου έκανε προσπάθεια να κρατήσει απόσταση
από όσα η ίδια είχε δεσµευθεί, µε διφορούµενες απαντήσεις προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν πάνω από 13 τοποθετήσεις. Τα
βασικά σηµεία της συζήτησης ήταν η σηµασία του συντονισµού όλων
όσοι θέλουν να γίνουν οι κινητοποιήσεις και η προσπάθεια να βγει απεργία τόσο για τις 7 όσο και στις 17 ∆εκέµβρη µε πίεση πάνω στη ΓΣΕΕ
και την Α∆Ε∆Υ να καλέσουν πανεργατική απεργία.
Στο ενηµερωτικό δελτίο Τύπου που βγήκε αναφέρονται όλοι οι φορείς που πήραν µέρος στη σύσκεψη (οι σύλλογοι δασκάλων Ά Αθήνας,
Παρθενώνας, Αθηνά, Αιγάλεω, Νέας Σµύρνης, Άνω Λιοσίων-ΖεφειρίουΦυλής, Πειραιά, Κερατσινίου-Περάµατος, Κ. Σωτηρίου και οι ΕΛΜΕ
Β΄Αθήνας, Γ΄Αθήνας, Ε΄ Αθήνας, Γ΄∆υτικής Ατικής, Ε΄Ανατολικής
Αττικής, Άνω Λιοσίων- Ζεφειρίου-Φυλής και Ελευσίνας) και υπάρχει κάλεσµα για νέα σύσκεψη συντονισµού την Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη στις 7 το
απόγευµα στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Ερµού και Κορνάρου 2).

Οργανώσεις
Την Παρασκευή 20 Νοέµβρη στο Πολυτεχνείο πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση οργανώσεων της Αριστεράς και άλλων φορέων για να οργανωθούν κοινές διαδηλώσεις και δράσεις εν όψει του ∆εκέµβρη.
Το δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε υπογράφουν µέχρι τώρα οι:
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΑΝ, ∆ΕΑ, ∆ίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµα τα, Κ οινή ∆ρ άση Αλλη λεγ γύης , Κ όκ κινο, Νεολαία Συ νασπισµ ού
ΟΚ∆Ε, ΟΚ∆Ε Σπάρτακος, ΣΕΚ, Συνασπισµός, Συντονιστικό Αντίστασης Μαθητικών Πρωτοβουλιών. Αποφασίστηκε η διοργάνωση διαδήλωσης στις 6 ∆εκέµβρη στη 13:30 το µεσηµέρι στα Προπύλαια αµέσως µετά το µνηµόσυνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και η στήριξη
της απεργίας και της διαδήλωσης που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί
για την επόµενη µέρα, στις 7 ∆εκέµβρη.
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ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΑΖΙ

όχι Αστυνοµία
ΝΑ ∆ΙΑΛΥΘΟΥΝ
ΤΑ ΜΑΤ
Τον…Βύρωνα Πολύδωρα «ζήλεψε» ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Χρυσοχοΐδης ενώ πριν από τις πορείες του Πολυτεχνείου µιλούσε για
µια «διακριτική παρουσία της Αστυνοµίας» επιστράτευσε χιλιάδες ΜΑΤατζήδες για να «επιβλέπουν» τους διαδηλωτές µε στόχο να κάνει επίδειξη δύναµης και πυγµής.
Το σχέδιο του, όµως, δεν προέβλεπε τη συµµετοχή τόσων χιλιάδων µαθητών, φοιτητών και εργατών και έτσι τα ΜΑΤ αναγκάστηκαν να βγάλουν τις πορείες τρέχοντας για να βρίσκονται δίπλα στο ποτάµι των διαδηλωτών.
Η πορεία στην Αθήνα, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες παλαιότερων συντρόφων
και αγωνιστών, µπορεί να συγκριθεί µόνο µε τις µεγαλύτερες διαδηλώσεις
γιορτασµού του Πολυτεχνείου διαχρονικά. Ακόµα, και τα κανάλια αναγκάστηκαν να παραδεχτούν τόσο τον όγκο όσο και τον παλµό του συλλαλητηρίου
της 17ης Νοέµβρη. Μοναδική εξαίρεση το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο των Νέων της επόµενης µέρας της διαδήλωσης, το οποίο παρόλο που έχει µια φωτογραφία που δείχνει χιλιάδες διαδηλωτές να φτάνουν στην αµερικάνικη πρεσβεία µε τα πανό των φοιτητικών συλλόγων γράφει για «µικρή συµµετοχή».
Προφανώς, ο τίτλος είχε επιλεχθεί πριν από τη διαδήλωση…
Η Αστυνοµία σε όλη τη διάρκεια της πορείας ήταν προκλητική χωρίς σχεδόν καµία αφορµή και επέλεξε να κάνει την επίθεση της µετά το τέλος της
διαδήλωσης, µε κέντρο την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα Εξάρχεια. Έξω από
το µετρό των Αµπελοκήπων είχαν συγκεντρωθεί διµοιρίες των ΜΑΤ που παρεµπόδιζαν τον κόσµο που έφτανε, κυρίως µαθητές και φοιτητές, να µπει στο
σταθµό και τον ωθούσαν να κατέβει την Αλεξάνδρας. Εκεί ξαφνικά οι διµοιρίες άρχισαν να τρέχουν προς τον κόσµο, ενώ πάνω από είκοσι µηχανές της
οµάδας ∆έλτα µάρσαραν και θάµπωναν τον κόσµο µε τους προβολείς τους.
Μοναδικός στόχος τους να προκαλέσουν µε αποτέλεσµα όταν κάποιοι πέταξαν αντικείµενα προς το µέρος τους προχώρησαν σε «παιδοµάζωµα», όπως
χαρακτηριστικά αναγκάστηκαν να γράψουν και οι εφηµερίδες.
Την ίδια τακτική χρησιµοποίησαν και στα Εξάρχεια. Στο ιντερνετικό κανάλι
ΤVXS υπάρχει µαρτυρία κατοίκου για τις προσαγωγές στην περιοχή. ««Από
τον 5ο όροφο της Σπ. Τρικούπη και ∆εληγιάννη, ακούµε κόσµο να περπατάει
από κάτω και βγαίνουµε 3 άτοµα στο µπαλκόνι. Βλέπουµε περίπου 100 νεαρά
άτοµα να περπατούν ειρηνικά, χωρίς να προχωρούν σε καµία βίαιη κίνηση,
χωρίς µαντίλια, χωρίς τσάντες. Απλά επειδή υπήρχε διακοπή κυκλοφορίας,
περπατούσαν στο δρόµο. ∆εν ήταν συγκροτηµένοι, απλώς προχωρούσαν µε
φορά από την πλατεία Εξαρχείων προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

“Το θέαµα ήταν αηδιαστικό”
Ξαφνικά, ακούγονται σειρήνες και εµφανίζονται από τη Σπ. Τρικούπη και
Αλεξάνδρας περίπου 40 µηχανάκια της Οµάδας ∆ΕΛΤΑ µε µεγάλη ταχύτητα
και ορµούν πάνω στον κόσµο. Ο κόσµος διαλύεται και αρχίζει να τρέχει πανικοβληµένος προς τη ∆εληγιάννη, την Πατησίων και την πλατεία. Ορισµένους
από αυτούς, τους προσπερνούν οι µηχανές και τους κλείνουν. Ακολουθεί χαµ ός. Οι άνδρ ες τη ς Οµ άδας ∆Ε ΛΤ Α βαρά νε στο ψ αχνό. Τους χτ υπούσα ν
άσχηµα. Με κλοµπ, στο κεφάλι παντού. Παράλληλα, ορισµένοι που βρίσκονταν πάνω σε µηχανές, χτυπούσαν τον κόσµο εν κινήσει. Ο κόσµος άκουσε
τη φασαρία, βγήκε στα µπαλκόνια και άρχισε να φωνάζει. Τους έλεγε: σας
έχουµε σε βίντεο, σας κρατάµε... Κάποιοι κάτοικοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τα παιδιά, ανοίγοντας τις πόρτες των πολυκατοικιών για να µπουν µέσα.
Κάπως έτσι ηρέµησαν λίγο. Στη συνέχεια, αυτούς που έπιασαν τους έβαλαν
σε δύο πιλοτές. Μετά από λίγη ώρα, κατέφτασαν στο σηµείο και 2-3 διµοιρίες των ΜΑΤ. Αφού τους χτυπούσαν για 2-3 λεπτά, τους ακινητοποίησαν και
τους φόρεσαν χειροπέδες. Έναν από αυτούς τον έσερναν κατάχαµα από τη
µία πιλοτή στην άλλη. Το θέαµα ήταν αηδιαστικό. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κανένας αστυνοµικός δεν έβγαλε το κράνος, προφανώς για να µην
αναγνωριστούν τα πρόσωπά τους». Τελικά, οι προσαγωγές έφτασαν τις 292,
ενώ σε 9 άτοµα έχουν αποδώσει κατ ηγορίες για συµ µετ οχή σε επεισόδια.
Την ίδια αντιµετώπιση είχε η αστυνοµία και στις επαρχιακές πόλεις όπως στο
Ηράκλειο και την Πάτρα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.
Ο Χρυσοχοϊδης θέλησε να δοκιµάσει τις δυνάµεις της Αστυνοµίας, αλλά
και τις αντιδράσεις των διαδηλωτών εν όψει του ∆εκέµβρη. Η µαζικότητα των
κινητοποιήσεων είναι ο µοναδικός τρόπος για να αντιπαρατεθούµε στην βία
και την τροµοκρατία των ΜΑΤ και της Αστυνοµίας. Γι’ αυτό και έχει µεγάλη
σηµασία η πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για πανεργατική-πανεκπαιδευτική διαδήλωση στις 7 ∆εκέµβρη.

Νεκτάριος ∆αργάκης

Αθήνα 17 Νοέµβρη 2009, στο µπλοκ του Συντονιστικού Αντίστασης Μαθητικών Πρωτοβουλιών

ΜΑΘΗΤΕΣ

7 ∆εκέµβρη, όλα τα σχολεία

Τ

ον περασµένο ∆εκέµ βρη , αµέσως µε τά τη δο λοφ ονί α του
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ Γρ η γ ο ρ ό π ο υ λ ο υ ,
ο ι µ αθ η τ ές ε ξ ε γε ρ θή κ αµ ε εν ά ν τ ια
στην αστυνοµική βία και την κυβέρνησ η τ ης Ν ∆ , η ο π ο ί α ή τα ν υ π ε ύ θ υ ν η.
Σ το π λ ε υ ρ ό µ α ς ε ί χ α µ ε το υ ς φ ο ι τη τές, τους καθηγητές και πολλούς εργαζόµενους.
Η ριζοσπαστικοποίηση που υπάρχει
στο µαθητικό κίνηµα τα τελευταία
χρόνια, τον ∆εκέµβρη τράνταξε την
κυβέρνηση της φτώχειας, της ανεργίας, του ρατσισµού, των πολεµικών
συµµαχιών και των δολοφόνων. Το κίνηµα του ∆εκέµβρη, όχι απλά έδιωξε,
αλλά διέλυσε την Ν∆ στην κυριολεξία.
Έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες
από τις εκλογές και η Ν∆ δεν έχει καταφέρει να βρει αρχηγό.
Όλα αυτά δεν ήταν ξαφνικά. Ας θυµηθούµε τις φοιτητικές καταλήψεις
ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Οι µαθητές καταλάµβαναν
τα σχολεία και ενώνονταν µε τους
φοιτητές και τους καθηγητές µε κυριότερο αίτηµα την κατάργηση της
βάσης του 10 και των πανελλαδικών
εξετάσεων.
Για να νικήσει το µαθητικό κίνηµα
δεν µπορεί να παλεύει µόνο του και
αποµονωµένο. Αυτό οδηγεί στην αποκλιµάκωση του αγώνα. Για να νικήσει
το µαθητικό κίνηµα χρειάζεται να ενωθεί µε τους εκπαιδευτικούς. Με κοινά
αιτήµατα για την Παιδεία και τα σχολεία, ενωµένοι µαθητές και καθηγητές
µπορούµε από δω και πέρα να απαιτή-

σουµε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τ’
αυτονόητα. Σ’ αυτή την προοπτική
συµβάλουµε οι αντικαπιταλιστές µαθητές, οι Anticapitalista, όλα τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.
Το αίτηµα για αφοπλισµό της αστυνοµίας γίνεται περισσότερο αναγκαίο
αυτή τη στιγµή γιατί η ίδια αστυνοµία
που δολοφόνησε τον Γρηγορόπουλο
και συνεργάζεται µε τους νεοναζί, δολοφονεί και µετανάστες µε πιο πρόσφατη την υπόθεση του Μοχάµεντ
Καµράν στο Α.Τ. Νίκαιας.

Αιτήµατα
Η άδικη βάση του 10 που έβαλε σε
εφαρµογ ή η Ν∆, πετάει χιλιάδες µ αθητές κάθε χρόνο έξω απ’ τα πανεπιστήµια και λιγοστεύει τις θέσεις εργασίας για τους καθηγητές. Το γεγονός
ότι η Άννα ∆ιαµαντοπούλου αποφάσισε να την καταργήσει είναι γιατί οι µαθ η τ έ ς έ δ ε ι ξ α ν ά γ ρ ι α τ α δ ό ντ ι α τ ο υ ς
µε κ α τα λ ήψ ε ι ς α π ό τη ν π ρ ώ τη µέ ρ α
τη ς κυ βέρ νη σης τ ου ΠΑΣΟΚ, γ ια να
µην της θυµίσουµε και τον ∆εκέµβρη.
Θα συνεχίσουµε να έχουµε στα αιτήµατα µας τη βάση του 10 µέχρι να καταργηθεί στην πράξη.
Το ίδιο ισχύει και για την χρηµατοδότηση στην Παιδεία. Το 15% του
προϋπολογισµού που διεκδικούµε είναι γιατί όλες οι κυβερνήσεις προτιµούν να δίνουν περισσότερα λεφτά
στην αστυνοµία, στο στρατό, στους
τραπεζίτες.
Ένα χρόνο µετά στον ∆εκέµβρη, η
εξέγερση είναι µπροστά µας. Σ’ όλα

τα σχολεία οι µαθητές ετοιµάζονται
για την επέτειο της δολοφονίας του
Αλέξη και τη διαδήλωση στις 7 ∆εκέµβρη. Με όπλο την κατάληψη και την
απεργία µπορούµε να συνεχίσουµε
µέχρι τη νίκη. Αυτό σηµαίνει ότι τις
επόµενες µέρες ξεκινάµε γύρo γενικών συνελεύσεων στα σχολεία, να πάρουµε αποφάσεις για καταλήψεις
διαρκείας την περίοδο της επετείου
της εξέγερσης και τη µαζική συµµετοχή σε όλα τα συλλαλητήρια. Από τη
µεριά µας και τη µεριά του Συντονιστικού Αντίστασης Μαθητικών Πρωτοβουλιών δίνουµε όλες µας τις δυνάµεις για να οργανωθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι αγώνες που πρόκειται
να δώσουν οι µαθητές µε την προοπτική ότι αυτό το κίνηµα µπορεί και
πρέπει να νικήσει.

Ορέστης Ηλίας

1ο Λύκειο Βριλησσίων
Ξεκινάει αυτήν την εβδοµάδα ο
γύρος των γενικών συνελεύσεων
στους τοπικούς συλλόγους της
∆ΟΕ. Οι Παρεµβάσεις κατεβαίνουν
µε πρόταση για απεργία στις 7 και
17 του ∆εκέµβρη . Στις 28 του Νοέµβρη θα πραγµατοποιηθεί και η
ολοµέλεια των προέδρων όπου θα
συζητηθεί ξανά η πρόταση τους.
Οι αποφάσεις των συνελεύσεων
των δασκάλων µπορούν να βάλουν
πίεση στις ηγεσίες των συνδικάτων
να προχωρήσουν σε κάλεσµα για
πανεργατική απεργία.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΡΑΣ

Ενόψει της Παναθηναϊκής Συνέλευσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή, 29 Νοέµβρη
στις 3µµ, στο κλειστό γήπεδο του Μίλωνα στη Ν. Σµύρνη, η Εργατική Αλληλεγγύη
µίλησε µε το Γιάννη Σηφακάκη και τον Πέτρο Κωνσταντίνου από το ΣΕΚ.
Μπορεί να φαίνονται µακριά, αλλά οι
εκλογές βρίσκονται µόλις ενάµισι µήνα
πίσω. Πως εκτιµάτε το εκλογικό αποτέλεσµα;
Πέτρος: Το εκλογικό αποτέλεσµα έδειξε ότι
βρισκόµαστε µπροστά σε µια περίοδο αστάθειας και κρίσης και ταυτόχρονα κατέγραψε
µε τον πιο καθαρό τρόπο τους αγώνες και την
αντίσταση απέναντι στη Νέα ∆ηµοκρατία. Πίσω από το εκλογικό αποτέλεσµα βρίσκεται ο
θυµός και η οργή του κόσµου που εξεγέρθηκε
πέρσι το ∆εκέµβρη, που οργάνωσε τις µεγάλες απεργίες για το ασφαλιστικό, που οργάνωσε τις αντιπολεµικές και τις αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις. Όλος αυτός ο κόσµος έβαλε τη
σφραγίδα του στο εκλογικό αποτέλεσµα και
από αυτήν την άποψη, µπαίνουµε σε µια καινούργια περίοδο όπου η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
θα έχει να διαχειριστεί την ίδια οργή και το θυµό που έριξε τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Γιάννης: ∆εν πρόκειται για µια οµαλή εναλλαγή
ανάµεσα σε διαχειριστές της εξουσίας, η αντίληψη που λέει ότι λίγο-πολύ η άρχουσα τάξη
µπορεί ανενόχλητη να αλλάζει τα κόµµατα
εξουσίας δεν είναι σωστή. Το κίνηµα έπαιξε
και παίζει τεράστιο ρόλο. Η Νέα ∆ηµοκρατία
µέσα σε περίοδο κρίσης επιχείρησε να περάσει στην επίθεση για λογαριασµό της άρχουσας τάξης, πρώτον, στο επίπεδο του να περάσει µια σειρά από µέτρα. Αλλά βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια συνεχή αντίσταση, ήταν αυτή η
αντίσταση που την έφθειρε. Και δεύτερον, µετά το ∆εκέµβρη παίζοντας το χαρτί του ρατσισµού, του νόµου και της τάξης, επιδίωξε να
υποτάξει τη ριζοσπαστικοποίηση, πράγµα που
επίσης δεν κατάφερε. Ετσι έφτασε στην εκλογική συντριβή και την τεράστια µετεκλογική
κρίση.

Ποια είναι η εκτίµηση για τη συνέχεια,
µετά από τις πρώτες 40 µέρες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ;
Γιάννης: Το να πιστεύει κανείς ότι εκεί που δεν
πέτυχε η Νέα ∆ηµοκρατία, θα πετύχει µε ένα
µαγικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ δεν προκύπτει από
πουθενά. Αν πάρουµε την περίοδο 1993-2004,
ήταν µια περίοδος µε µεγάλες συγκρούσεις
και ανταρσίες, τον Σκαραµαγκά, την απεργία
διαρκείας στην Ιονική, την κορύφωση µε τη γενική απεργία και την απόσυρση του ασφαλιστικού του Γιαννίτση. Αλλά και πολιτικά η ριζοσπαστικοποίηση του κόσµου προχώρησε ραγδαία, θυµηθείτε τι σήµανε η επίσκεψη Κλίντον
το 1999, το αντιπολεµικό κίνηµα το ΦλεβάρηΑπρίλη 2003, η Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι της
ίδιας χρονιάς. Η θεωρία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο
«αποτελεσµατικός» διαχειριστής υπερβάλλει.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν µπορεί
αυτόµατα και µόνιµα να ελέγχει τον κόσµο µέσα στα συνδικάτα, το βλέπουµε αυτό ξανά και
ξανά, ειδικά όταν ξεσπάνε αντιστάσεις ή πρωτοβουλίες των αγώνων από τα κάτω.
Πέτρος: Το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί πολύ γρήγορα
στη µέγγενη των πιέσεων της οικονοµικής κρίσης. Από τη µια, οι πιέσεις των καπιταλιστών
και της Κοµισιόν που βλέπουν σαν διέξοδο
από την κρίση να πετσοκόψουν τις δουλειές
και τις δαπάνες, να κατεβάσουν προϋπολογισµό σκληρής λιτότητας, να χτυπήσουν τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα, ενώ ταυτόχρονα µοιράζουν απλόχερα σε τραπεζίτες και εξοπλισµούς. Και από την άλλη, οι προσδοκίες και η
πίεση από τα κάτω -συµπεριλαµβανοµένου και
του κόσµου που το ψήφισε. Γι’ αυτό, η αντίσταση ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
Παπανδρέου ξεκίνησε µε το καληµέρα. Οι
απεργίες στο λιµάνι, όπου το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να κάνει ένα σωρό µανούβρες για να
ελέγξει τον κόσµο, είναι ένα µέτωπο ανοιχτό.
Είναι ο κόσµος των stage και των συµβασιούχων που διεκδικεί σταθερή και µόνιµη δουλειά.
Είναι ο κόσµος του αντιρατσιστικού κινήµατος

που κατέβηκε στη µεγαλειώδη συναυλία στον
Αγ. Παντελεήµονα ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις και τη συνεργασία αστυνοµίας µε
τους φασίστες του ΛΑΟΣ και της «Χρυσής Αυγής», ο κόσµος που βγήκε ενάντια στη δολοφονία του Καµράν.

Τ

α αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών
αντανακλούν αντιφατικές τάσεις. Από τη µία
π λ ε υ ρ ά α π ο τ υ π ώ θ ηκ ε η α ν τί θ ε σ η ε υ ρ ύ τ ε ρων κοινωνικών στρωµάτων στον τρόπο διακυβέρνησης όπως α σκ ήθη κε το προηγ ού µενο χρονι κό
διάστηµα από την Ν∆. Από την άλλη η αποστοίχιση
– διαλυτοποίηση του µπλοκ της Ν∆ συνοδεύτ ηκε
παράλληλα µε την εντυπωσιακή σε εύρος διαφορά
µε το ΠΑΣΟΚ η οποία οδήγησε και σε ισχυρή κοινοβουλευτ ική πλειοψηφία. Μία εξέλιξη που δηµιουργεί ορισµένες προϋποθέσεις για κυβερ νητική
σταθερότητα, η οποία ήταν άλλωστε και το ζητούµενο για το συνασπισµό εξουσίας για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα από τον ∆εκέµβρη και
έπειτα.

Ποιες οι δυνατότητες και ποιοι οι στόχοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη νέα περίοδο;
Πέτρος: Οι δυνατότητες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φάνηκαν µε την άνοδο των ψήφων της από τις ευρωεκλογές στις εθνικές εκλογές. Καταφέραµε
να καταγραφούµε σαν µια µικρή, αλλά διακριτή δύναµη και στην κάλπη. Οι αντιφάσεις και η
κρίση, που όπως φάνηκε και στις εκλογές αγγίζουν και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αυξάνουν αυτές τις δυνατότητες. Mε µια προϋπόθεση: η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να στηρίξει όλες τις µάχες και τις
ανταρσίες ενάντια στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ βάζοντας ταυτόχρονα την πολιτική
προοπτική της ανατροπής του καπιταλισµού.
Να οργανώσουµε τις µάχες στα λιµάνια για να
µπλοκάρουµε τη συµφωνία της COSCO, τις
µάχες στα πανεπιστήµια για να πάρουν πίσω
το νόµο πλαίσιο και να υπερασπίσουµε το
άσυλο, τις µάχες ενάντια στο ρατσισµό για να
επιβάλουµε την αντιρατσιστική ατζέντα του κινήµατος.
Η αντικαπιταλιστική Αριστερά µπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Για να το κάνουµε αυτό
αποτελεσµατικά, πρέπει να λειτουργήσουµε
ανοιχτά και ενωτικά µαζί µε όλο τον κόσµο της
κοινωνικής ανταρσίας που βρίσκεται στα συνδικάτα, στις γειτονιές, σε όλα τα κινήµατα, είτε
ψήφισε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είτε όχι. Υπάρχει πεδίο
δόξης λαµπρό. Η φετινή ογκώδης πορεία του
Πολυτεχνείου είναι εικόνα από το µέλλον.
Γιάννης: Ο κόσµος είναι θυµωµένος και κινείται
αριστερόστροφα. Ενάµισι χρόνο πριν, ανέβαζε
τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18% στα γκάλοπ. Στις εκλογές, δεν εξαφανίστηκε αυτός ο κόσµος. Ένα
µεγάλο κοµµάτι του ψήφισε ΠΑΣΟΚ για να
γκρεµίσει τη Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι έχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο Γ.
Παπανδρέου ούτε ότι γύρισε την πλάτη του
στην Αριστερά. Αντίθετα, τα µάτια του κόσµου
-µε δεδοµένη και την κρίση της Ν∆ που συνεχίζεται- είναι στραµµένα προς την Αριστερά,
τις πρωτοβουλίες και τις ιδέες της. Η αστάθεια θα συνεχιστεί, το ίδιο και η ριζοσπαστικοποίηση. Οι ανταρσίες είναι µπροστά. Αλλά
χρειάζονται οργάνωση, δεν θα προκύψουν αυτόµατα.
Πέτρος: Έχουµε άµεσες µάχες µπροστά µας.
Στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου να δώσουµε τη δυνατότητα
σε όλο το κίνηµα του περσινού ∆εκέµβρη να
δώσει το παρόν του µε συλλαλητήρια, µε καταλήψεις και κινητοποιήσεις στα πανεπιστήµια
και πανεκπαιδευτική τουλάχιστον απεργία την
Κυριακή και τη ∆ευτέρα 6-7 ∆εκέµβρη. Και να
συνεχίσουµε στηρίζοντας την προοπτική για
πανεργατική απεργία στις 17 ∆εκέµβρη που
αυτή τη στιγµή προωθείται από τα κάτω σε
σωµατεία και συλλόγους, ενάντια στον προϋπολογισµό της επίθεσης στο ασφαλιστικό, του
παγώµατος των προσλήψεων και των αυξήσεων.
Την Τρίτη 1/12 διαδηλώνουµε αντιπολεµικά
ενάντια στην Σύνοδο του ΟΑΣΕ και τον ερχοµό
της Χίλαρι Κλίντον στην Αθήνα. Αλλά και σε
όλα τα άλλα µέτωπα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
βρεθεί µπροστά. Από τα αντιρατσιστικά που
συνεχίζονται µε αιχµή την τιµωρία των ενόχων
για τη δολοφονία του Καµράν -στα οποία η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρέπει πολύ πιο αποφασιστικά
να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Κίνηση Ενωµένοι Ενάντια στο Ρατσισµό και τη
Φασιστική Απειλή- µέχρι τα µέτωπα ενάντια
στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την
κινητοποίηση που ετοιµάζεται για τις 12 ∆εκέµβρη.
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Εικόνες από το μέλλον
Θανάσης ∆ιαβολάκης

Παναγιώτης Σωτήρης, ΑΡΑΝ
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Τα πρώτα δείγµατα της πασοκικής κυβερνητικής διαχείρησης (απολύσεις συµβασιούχων και stage, προϋπολογισµός, ιδιωτικοποιήσεις, σχέδια για την παιδεία κ.λπ) πείθουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βιαστεί να υλοποιήσει βαθειές αντεργατικές τοµές, όσο διαρκεί η όποια περίοδος ανοχής και αναµονής. Για να ξεπεράσει το κεφάλαιο την
κρίση, για µια νέα περίοδο αυξηµένης κερδοφορίας, απαιτείται µια εργατική τάξη ευέλικτη, κακοπληρωµένη,
ανασφαλής και µε περιορισµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Το τσάκισµα κάθε έννοιας µόνιµης και
σταθερής απασχόλησης συµπυκνώνει αυτή την απαίτηση και στην κατεύθυνση αυτή κινείται άµεσα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όµως η πολιτική αυτή συναντά ήδη αντιστάσεις, οι αγώνες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην
πτώση της Ν∆ συνεχίζονται. Για µεγάλα τµήµατα εργαζοµένων, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, η άρνηση να υποστούν όλες τις συνέπειες της κρίσης δεν είναι ζήτηµα ιδεολογικής αντίληψης αλλά µιας σκληρής
πραγµατικότητας που φωνάζει «δεν αντέχουµε άλλο». Το ζητούµενο για το εργατικό κίνηµα στις νέες συνθήκες
είναι πως θα µπορέσουν οι αντιστάσεις αυτές να απλωθούν σε όλο και µεγαλύτερα τµήµατα εργαζοµένων, να
ενοποιηθούν, να συγκροτήσουν µαζί µε τη νεολαία συνολικό κίνηµα ανατροπής αυτής της πολιτικής.
Εδώ ακριβώς αναδεικνύονται τα καθήκοντα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις νέες συνθήκες. Κάθε συζήτηση για την
αναβάθµιση της δηµοκρατικής της λειτουργίας, για το βάθεµα της πολιτικής της ενότητας, για την οργανωτική της ανασυγκρότηση, πρέπει να γίνει στο έδαφος της αποφασιστικής συµβολής της στο ξεδίπλωµα και τη
νικηφόρα προοπτική των αγώνων. Εκεί θα δοκιµάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις, εκεί θα δηµιουργούνται
οι πολιτικές προϋποθέσεις για µια όλο και πιο δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά. Έχουµε ήδη την εµπειρία
από το προηγούµενο διάστηµα και το κεκτηµένο µιας ελπιδοφόρας παρέµβασης σε δυο εκλογικές αναµετρήσεις. Την Κυριακή στο «Μίλωνα» να συζητήσουµε αυτές τις εµπειρίες, να δώσει ο καθένας τις ιδέες του για τη
συνέχεια. Ο ρόλος και η γνώµη συντρόφων που στηρίζουν ενεργητικά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς να είναι ενταγµένοι σε κάποια από τις οργανώσεις της είναι σηµαντικός. Το πιο πετυχηµένο ως τώρα εγχείρηµα ενότητας της
αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής αριστεράς είναι στα χέρια µας. Γι’αυτό και θα προχωρήσει!

Η πρώτη είναι η παρέµβαση στα κοινωνικά µέτωπα για να υπάρξει αγωνιστική απάντηση στο
νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης που µεθοδεύει η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε αιχµές την ελαστική
εργασία, τις απολύσεις, τη λιτότητα, τις εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις, τον αυταρχισµό. Αυτό
δεν περνάει µόνο από την αλληλεγγύη σε κινητοποιήσεις, ούτε αφορά απλώς ένα ηµερολόγιο
αγωνιστικών ορόσηµων. Προϋποθέτει πρωτοπόρο ρόλο για να προετοιµαστούν αγώνες και περνά από το να υπάρχουν τα µαζικά σχήµατα που
θα παίξουν αυτό το ρόλο: Πανελλαδική δικτύωσησυγκρότηση των εργατικών παρεµβάσεων – συσπειρώσεων – κινήσεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα. Ενίσχυση της προσπάθειας τα ΕΑΑΚ να
ανοιχτούν συνολικά στη νεολαία. Συντονισµός
των αριστερών τοπικών σχηµάτων και κινήσεων.
Η δεύτερη είναι οι τις πολιτικές πρωτοβουλίες
που πρέπει να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτό αφορά
τις κεντρικές καµπάνιες και την αναβάθµιση του
προγραµµατικού λόγου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι
στην κρίση της υπαρκτής Αριστεράς, είτε στην
εκδοχή του ηττοπαθούς συντηρητικού αποµονωτισµού του ΚΚΕ είτε στην εκδοχή του αντινεφιλελεύθερου αριστερού κυβερνητισµού του ΣΥΡΙΖΑ.

ετά τις εκλογές το κίνηµα, η αντικαπιταλιστική αριστερά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρίσκονται µπροστά σε νέες προκλήσεις και νέες απαιτήσεις. Η απάντησή τους πρέπει να ξεκινάει από την εκτίµηση των αποτελεσµάτων που πρέπει να γίνουν αντιληπτά µε βάση τους ακόλουθους άξονες: Η νίκη που έδωσαν
στο ΠΑΣΟΚ κυρίως οι πληττόµενοι από την κρίση (εργατικές µάζες, νεολαία, στριµωγµένα αγροτικά και µικροαστικά στρώµατα) εκφράζει λιγότερο εµπιστοσύνη προς το ΠΑΣΟΚ και περισσότερο καταδίκη της αντιλαϊκής
πολιτικής της Ν∆ αλλά και της γραµµής της ότι µοναδική διέξοδος από την κρίση αποτελούν τα «σκληρά αλλά
αναγκαία» αντεργατικά µέτρα. Η υποχώρηση της καθεστωτικής αριστεράς ήταν το εκλογικό επιστέγασµα της
αδυναµίας που έδειξε τα προηγούµενα χρόνια να οργανώσει την αποτελεσµατική αντίσταση των εργαζόµενων
στη σκληρή αντεργατική πολιτική της Ν∆. Το ελπιδοφόρο, για τα µέτρα µας, αποτέλεσµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δείχνει ότι αγωνιστικά κοµάτια των εργαζόµενων και της νεολαίας αναζητούν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ µια άλλη αριστερά, ενωτική, ανατρεπτική και νικηφόρα.

ια να δείξουµε έµπρακτα ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
δεν είναι απλώς µια συσπείρωση αντικαπιτα λιστ ικ ών δυνάµ εων, αλλά µ ια συνολικ ή
πρόταση και διαδικασία για την ανασύνθεση µιας
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ή ς α ν τ ικ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς
αριστεράς, πρέπει να απαντήσουµε σε κρίσιµες
προκλήσεις:

Αφορά, όµως, και την παρέµβαση σε κεντρικές
πολιτικές µάχες. Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το επόµενο φθινόπωρο έχουν µεγάλη
σηµασία και σε σχέση µε την αντιδραστική επιχειρηµατική αναδιάρθρωση των θεσµών του «τοπικού κράτους» και ως πεδίο όπου θα καταγραφούν πολιτικοί συσχετισµοί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από
τώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να υπάρξει η
πιο πλατιά και µαζική παρουσία και καταγραφή
σχηµάτων και ψηφοδελτίων της ριζοσπαστικής
αριστεράς στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η τρίτη πρόκληση αφορά τη δηµοκρατική συγκρότηση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να παίξει το ρόλο
που της αναλογεί πρέπει να µπορεί να συνθέτει
τις εµπειρίες, τις αναζητήσεις και τους προβληµατισµούς των αγωνιστών που στρέφονται προς
αυτήν και να αποτελεί εργαστήρι πρωτότυπων
πολιτικών και προγραµµατικών συνθέσεων. Αυτό
απαιτεί µε τόλµη να προχωρήσουµε σε µια πλήρως δηµοκρατική λειτουργία: Να αποκτήσει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µέλη ώστε να είναι ενότητα συντρόφων και όχι µόνο µέτωπο οργανώσεων, να υπάρχουν αιρετά και ανακλητά όργανα που να λογοδοτούν στις τοπικές επιτροπές, να υπάρχει δηµοκρατική συζήτηση και απόφαση σε κάθε επίπεδο
χωρίς λογικές βέτο και υποχρεωτικής οµοφωνίας.
Τόσο η Παναθηναϊκή Συνέλευση όσο –και κυρίως– η Πανελλαδική Συνέλευση στα τέλη Γενάρη πρέπει να είναι τοµές και στην πολιτική παρέµβαση και δηµοκρατική συγκρότηση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Για να δώσουµε πραγµατικά σχήµα
στην ελπίδα που γέννησε το εγχείρηµά µας.

Κοµβικά η πολιτική και κοινωνική συγκυρία µετά
τα αποτελέσµατα των εκλογών χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από:
Την αποφυγή από την πλευρά της άρχουσας τάξης µετατροπής της πολιτικής – οικονοµικής κρίσης σε κρίση εκπροσώπησης
Την σχετική σταθεροποίηση του πολιτικού συστήµατος και την άµεση επιδίωξη από την πλευρά
του αστισµού της σταθεροποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών απέναντι στις λαϊκές αντιστάσεις και διεκδικήσεις.
Την πολιτική υποχώρηση και δεξιά µετατόπιση
της κοινοβουλευτικής αριστεράς
Τη συνέχιση µε αντίστοιχη αν όχι µεγαλυτερη
ένταση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα µε
σοβαρές επιπτώσεις στα εργαζόµενα στρώµατα,
κυρίαρχα σε αυτά των νέων µισθωτών στρωµάτων.
Το αποτέλεσµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στις βουλευτικές εκλογές, έχει δυο όψεις. Κύρια αποτυπώνει
ένα υπαρκτό πολιτικό δίκτυο, και µία πολιτική φυσιογνωµία που µπορεί να µην είναι περιθωριακή.
Από την άλλη πλευρά το αποτέλεσµα αυτό εξακολουθεί στο ίδιο βαθµό µε το παρελθόν να είναι
αναντίστοιχο µε την κοινωνική εµβέλεια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε µια σειρά χώρους και
πολιτικά µέτωπα.

Το επόµενο χρονικό διάστηµα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
πρέπει να κινηθεί προς διπλή κατεύθυνση. Αφενός
να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στα βασικά
πολιτικά µέτωπα (το µέτωπο αντίστασης στην επιδείνωση των συνθηκών στους χώρους δουλειάς,
µε τις απολύσεις, την καθήλωση των αµοιβών και
την εντατικοποίηση της εργασίας, το µέτωπο της
αυταρχικής αναδιοργάνωσης του εκλογικού συστήµατος και του αυτοδιοικητικού χάρτη, το µέτωπο της πειθάρχησης – καταστολής, το µέτωπο της
καπιταλιστικής διαχείρισης του χώρου και της οικολογικής κρίσης και το µέτωπο της εκπαίδευσης),
αφετέρου να βαθύνει την οργανωτική και πολιτική
της συγκρότηση. Πιο συγκεκριµένα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
Πρέπει να επιδιώξει την ενεργοποίηση της πολιτικό ιδεολογικής συζήτησης στο εσωτερικό της αλλά όχι µόνο. Μία πρωτοβουλία η οποία θα µπορούσε να αναληφθεί θα ήταν η διεξαγωγή διηµέρου µε
θεµατολογία α) ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός
πολιτική και κοινωνική συγκυρία β) κρίση – εργατική τάξη – λαϊκά στρώµατα – εργατικό κίνηµα
Από την επόµενη χρονιά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
αποκτήσει µέλη, ανεξάρτητα αν είναι ανένταχτοι ή
οργανωµένοι αγωνιστές. Η συµµετοχή στις τοπικές ή κλαδικές επιτροπές θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους
Από την επόµενη χρονιά και µετά θα πρέπει να
συγκροτηθεί πανελλαδικό σώµα – συνέλευση που
θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε
µία πρώτη φάση µπορεί να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους των επιτροπών βάσης που θα εκλέγονται µε
βάση την απλή αναλογική µε µία µαζική αντιπροσώπευση
Το κεντρικό συντονιστικό του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα
πρέπει σταδιακά να διευρυνθεί, να συµπεριλαµβάνει σε µεγαλύτερο βαθµό, ανένταχτο δυναµικό.
Σταδιακά θα πρέπει να εκλέγεται από πανελλαδικό
σώµα και να επανεκλέγεται και αυτό σε σχετικά εύλογο χρονικό διάστηµα.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ο

ι ε κ λ ο γ έ ς τ ο υ Ο κ τ ω β ρ ί ο υ κ α τα γ ρ ά φ ο υ ν
τ ην δι άχυτ η κοινω νικ ή δυσαρ έσκεια α πό
τις ασκούµενες πολιτικές και τη χρεοκοπία
τους στη συνείδηση πλατιών µαζών, συνεπώς την
δυνατότητα δηµιουργίας ισχυρής κοινωνικής αντιπολίτευ ση ς. Ωστόσο η στρ οφή µεγ άλου µ έρους
των ψηφοφόρων στην αποχή και η µείωση του συνόλου των ψήφων και των ποσοστών της Αριστερ άς δείχνουν τ ην αδυναµί α ύπαρ ξη ς αξιόπιστ ης
πολιτικής αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πολιτικό τοπ ί ο η µ ι κ ρ ή α ύ ξ η σ η τ ω ν ψ ήφ ω ν τ ης Α Ν Τ Α Ρ Σ Υ Α
αποτελεί θετικό γεγονός που µας επιτρέπει αλλά
και µας επιβάλλει να προχωρήσουµε, υπερβαίνοντας τις αδυναµίες µας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προωθεί µια σκληρή,
νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εκατοντάδες χιλιάδων
απολύσεις συµβασιούχων, πάγωµα µισθών και συντάξεων, νέα φοροεπιδροµή σε µισθωτούς και συνταξιούχους µε αύξηση των έµµεσων φόρων και
του φόρου ακίνητης περιουσίας, άνοιγµα του
ασφαλιστικού µε προοπτική αύξηση ορίων συνταξιοδότησης και µείωσης συντάξεων. Ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας γης και περιουσίας (λιµάνια, ακτές)
µε απώλειες επιπλέον θέσεων εργασίας (Σκαραµαγκάς, Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη). Βαθιά αντιδραστικές τοµές στην Παιδεία, µέσω των οποίων,
τα παιδιά ευρύτατων λαϊκών στρωµάτων ωθούνται
από πολύ µικρά στο περιθώριο. Παράλληλα ένταση της καταστολής και δραστική συρρίκνωση δηµοκρατικών δικαιωµάτων: στρατοκρατία του κέντρου της Αθήνας, γενίκευση των µαζικών και
αναίτιων προσαγωγών, αναγόρευση των µεταναστών σε αιτία των προβληµάτων µας, απελάσεις
και στρατόπεδα συγκέντρωσης, νέο (σχεδόν πλειοψηφικό) εκλογικό σύστηµα, ώστε να εξαφανισθεί

η Αριστερά από το Κοινοβούλιο, Καποδίστριας 2
για αναγκαστική και απευθείας υποταγή των τοπικών κοινωνιών στην Ε.Ε. Πρόκειται για µια πολιτική
επικίνδυνη, που αν εφαρµοσθεί, απειλεί µε περιθωριοποίηση, ακόµα και εξαφάνιση, µεγάλο µέρος
των δυνάµεων της εργασίας.
Η πίεση του κεφαλαίου και της ακόµα συντηρητικότερης, µετά την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας Ε.Ε. για την άσκηση αυτών των πολιτικών είναι δεδοµένη, όπως επίσης η συναίνεση της Ν.∆.
και η ανεπάρκεια της κοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Επειδή ωστόσο η κυβέρνηση γνωρίζει ότι, παρά
τον συµβιβασµό της ηγεσίας του συνδικαλιστικού
κινήµατος, η όξυνση της ταξικής πάλης θα είναι
έντονη, ενεργοποιεί όλους τους κατασταλτικούς
και ιδεολογικούς µηχανισµούς τροµοκράτησης της
εργατικής τάξης. Γι’ αυτό, σε αυτή την συγκυρία,
οι διαχωριστικές λογικές στο εργατικό και λαϊκό κίνηµα είναι καταστροφικές και πρακτικά βοηθούν
τον αντίπαλο.
Το Μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να στοχεύσει:
1. Στην ανασυγκρότηση του εργατικού και του ευρύτερου λαϊκού κινήµατος, ενισχύοντας την πολιτικοποίηση, την αυτονοµία και την µαζικότητά
του.
2. Στην ενότητα και ανασυγκρότηση της κατακερµατισµένης εργατικής τάξης.
3. Στην εκπόνηση ενός προγράµµατος που θα
συνδέει τα άµεσα, καθηµερινά αιτήµατα µε το
στόχο του σοσιαλισµού και το απελευθερωτικό
κοµµουνιστικό όραµα.
Η αναγκαία οργανωτική συγκρότηση του Μετώπου µόνον ως διαδικασία παράλληλη µε την προώθηση των προηγούµενων στόχων µπορεί να πραγµατωθεί.
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Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός,
Ο

ο Σοσιαλισµός

ενθουσιασµός και η ζωντανή συζήτηση κυριάρχησαν και στις 10 συζητ ή σ ε ι ς τ ο υ δι ή µ ε ρ ο υ « Ε ν α ς ά λ λ ο ς κ ό σ µ ο ς ε ί ν α ι ε φ ι κ τ ός » π ο υ
ο ργ ά νω σ ε τ ο Σ Ε Κ στ η Ν οµ ικ ή
στις 21-22 Νοέµβρη. To διήµερο
άνοιξε πανηγυρικά το βράδυ του
Σ α β β ά τ ο υ µ ε τ η ν ε κ δ ή λ ωσ η « Η
κ ρ ί σ η το υ Κ α π ι τ αλ ι σ µ ο ύ , η σ ο σιαλδηµοκρατία και η αντικαπιταλ ι σ τ ι κ ή α ρ ι σ τ ε ρ ά » κ α ι ο µ ι λη τ έ ς
την Ούτα Σπέρι, από το αριστερό
κόµµα Die Link e της Γερµανίας,
τον Ιβάν Λεµέτρ από το Νέο Αντικ α π ιτ α λι σ τ ικ ό Κ ό µµα τ η ς Γ α λλίας, τον Αντώνη ∆ραγανίγο από
τ ο Νέ ο Α ρ ι σ τ ε ρ ό Ρ ε ύ µ α κα ι το
Συντο νι στικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τη Μαρία Στύλλου από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα.
Ηταν µια πλούσια συζήτηση,
όπου αντικαπιταλιστές από την
Ευρώπη και την Ελλάδα συζήτησαν για τις προοπτικές που ανοίγονται στο κίνηµα και το ρόλο
των επαναστατών µέσα στη νέα
περίοδο της οικονοµικής κρίσης.
(Οι εισηγήσεις των οµιλητών, καθώς και την παρέµβαση από το
Μπλόκο της Αριστεράς στην
Πορτογαλία βρίσκονται σε αυτήν
και στις επόµενες σελίδες).
Το διήµερο ξεκίνησε µε ένα λεπτό σιγής στη µνήµη του συντρόφου Κρις Χάρµαν, ηγετικού στελέχους του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος της Βρετανίας
(SWP) που έφυγε ξαφνικά από τη
ζωή πριν από δυο βδοµάδες -ένα
λεπτό σιγής που το ακολούθησε
ένα ζεστό χειροκρότηµα και το
σύνθηµα ‘δεν θρηνούµε, οργανώνουµε’.
Και έκλεισε µε τον ίδιο τρόπο,
µε το ‘αγωνιστικό ηµερολόγιο’
που µας θύµισε, στο κλείσιµο της
τελευταίας συζήτησης µε θέµα
«Η αριστερά και η πάλη για το
Σοσιαλισµό στον 21ο Αιώνα» ο
Πάνος Γκαργκάνας. Ενα ηµερολόγιο που προµηνύει ένα νέο
θερµό ∆εκέµβρη µε απεργίες και
διαδηλώσεις ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου, τη διαδήλωση ενάντια στην
επίσκεψη της Χίλαρι Κλίντον, την
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και της εξέγερσης του ∆εκέµβρη, την Παναθηναϊκή
Συνέλευση
της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 29 Νοέµβρη στο
Mίλωνα.
‘Ο αντικαπιταλισµός έχει γίνει
καθηµερινή λέξη. Ας την κάνουµε
λοιπόν πράξη... Να φτιάξουµε το
πολιτικό όργανο εκείνο που θα
συντονίσει την πτώση του ελληνικού καπιταλισµού... Αυτή είναι η
δουλειά µας'. Με αυτά τα λόγια

Σάββατο 21 Νοέµβρη, Νοµική

BLOCO DE
ESQUERDA
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Α

έκλεισε την εισήγησή του στην
ίδια συζήτηση, το βράδυ της Κυριακής, ο ∆ηµήτρη ς Λιβιεράτος.
Το ακροατήριο -οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες που είχαν γεµίσει το αµφιθέατρο της Νοµικής
απάντησαν µε ένα θερµό, ενθουσιώδες και µακρόσυρτο χειροκρότηµα. Ναι, ο 21ος αιώνας θα
είναι ο αιώνας του σοσιαλισµού,
όπως έλεγε λίγα λεπτά µόνο πριν
ο εισηγητής. Ναι η ανατροπή του
καπιταλισµού βρίσκεται σήµερα
στην ηµερήσια διάταξη. Το σύστηµα είναι ευάλωτο. ‘Γιατί, παρόλο που φαίνεται άγριο, που
έχει τις αστυνοµίες του, έχει
τους χαφιέδες του, έχει τις διανοήσεις του, έχει τις τηλεοράσεις του, είναι πολύ αδύνατο.
Ακούµε τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις να µας βοµβαρδίζουν
ότι είµαστε τίποτα, ότι είµαστε
µηδενικά, ότι είµαστε ένα ρετάλι,
ότι η εργατική τάξη είναι ένα τίποτα όλη. Και ξαφνικά αποφασίζουν τα συνδικάτα 24 ώρες
απεργία και βουβαίνονται όλα
αυτά τα στόµατα' τόνισε ακόµα ο
∆ηµήτρης Λιβιεράτος.

Απονέκρωση
'Το 1989 ήταν µια µεγάλη απογοήτευση' έλεγε στην ίδια συζήτηση, σ την δική του ει σήγησ η ο
Μάκης Καβουριάρης. 'Γιατί καταλ α β α ίν ου µ ε ότ ι α υ τ ό τ ο µ ε γ ά λ ο
π ε ί ρα µα π ο υ π ήγ ε να γί ν ε ι σ ε
α ντ ι π α ρ ά θ ε σ η µε τ ο ν κ α π ι τ α λ ι σ µ ό α π έ τ υ χ ε . . . Ε ν α ς α πό τ ο υ ς
κύριους λόγους γιατί απέτυχε είναι γιατί δεν κατάφερε να οδηγήσ ε ι σε α υ τ ό π ο υ έ λ ε γ ε ο Λέ ν ιν ,
τ η ν α π ο ν έ κ ρ ω σ η τ ο υ κ ρ άτ ο υς .
Ισα, ίσα ποτέ δεν είχαµε µεγαλύτ ε ρ η κ ρ α τ ικ ή ε ξ ο υ σί α .. . Ε π ο µ έ νως θα πρέπει να δούµε κινήσεις

και κι νή µ ατ α πο υ θ α φέ ρ νο υ ν
στο προσκήνιο µορφές πάλης οι
οποίες θα έχουνε σαν στόχο την
αποδυνάµωση του κράτους...'
'Είκοσι χρόνια µετά την κατάρρευση του 1989 είναι δύσκολο
για οποιονδήποτε να αµφισβητήσει ότι ο σοσιαλισµός βρίσκεται
ξανά στην επικαιρότητα ' είπε
στην εισήγησή του ο Π ά ν ο ς
Γκαρκάνας. 'Η διαπίστωση ότι το
σύστηµα δεν δουλεύει έρχεται
από παντού '. Όχι µόνο από την
κατάσταση του ίδιου του καπιταλισµού, µε την πρωτοφανή οικονοµική κρίση -µια κρίση που τα
µεγάλα κεφάλια του συστήµατος
δεν ξέρουν πως να αντιµετωπίσουν- αλλά και από τις αντιδράσεις της άλλης πλευράς, της εργατικής τάξης, που δεν δείχνει
καµιά διάθεση να πληρώσει τον
λογαριασµό αυτής της κρίσης. 'Η
ελπίδα για να δικαιωθούν αυτοί
οι αγώνες είναι µια αριστερά που
παλεύει όχι για να διαχειριστεί
καλύτερα... Όχι ότι η αριστερά
δεν έχει καλύτερους ανθρώπους
από τον Χρυσοχοϊδη και την ∆ιαµαντοπούλου. Έχει πολύ καλύτερους και ο ΣΥΝ και το ΚΚΕ και η
αντικαπιταλιστική αριστερά.
Αλλά δεν θέλουµε να τους χαραµίσουµε σε υπουργικούς θώκους. Αν πάνε εκεί θα γίνουν
Χρυσοχοϊδηδες και ∆ιαµαντοπούλου. Για αυτό παλεύουµε για
µια αριστερά που θα είναι ανατρεπτική'.
Πλούσιες σε συµµετοχή, σε
ιδέες και ερωτήµατα ήταν και οι
υπόλοιπες οκτώ συζητήσεις του
∆ιηµέρου. Ο Μωυσής Λίτσης και
ο Σωτήρης Κοντογιάννης ήταν εισηγητές στη συζήτηση µε θέµα
«Η κρίση του καπιταλισµού και η
επικαιρότητα του Μάρξ» όπου

αναλύθηκε σε βάθος η σηµερινή οικονοµική κρίση, ενώ η Ουτα Σπέρι και ο Λέανδρος Μπόλαρ ης µίλησαν για τις εξεγέρσεις
του 1989, αλλά και την κατάσταση και τις προσδοκίες των εργατών της Ανατολικής Ευρώπης
σήµερα. Το Σιατλ και η Γένοβα
εξακολουθούν να ζούνε στους
αγώνες του σήµερα και στο δυνάµωµα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς ήταν το συµπέρασµα
της συζήτησης «∆έκα χρόνια από
το Σιατλ» που άνοιξαν ο Ν ί κ ο ς
Λούντος και ο Πέτρος Κωσταντίνου.
Ο Ι β α ν Λ ε µ έ τ ρ και η Μ α ρ ί α
Στύλλου βρέθηκαν ξανά µαζί οµιλητές στη συζήτηση για τη σοσιαλδηµοκρατία από τη γέννησή
της έως τη δεκαετία του ’30 και
από τη δεκαετία του ‘70 στα
αδιέξοδα του σήµερα, στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ευρώπη,
ενώ για τα αδιέξοδα του Οµπάµα
και την όξυνση των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών µίλησαν ο
Κώστας Πίττας και ο Γιάννης Σηφακάκης.
Για την εργατική τάξη σήµερα,
τις αλλαγές, αλλά και το ρόλο
της σαν δύναµη για την αλλαγή
της κοινωνίας µίλησαν ο Βασίλης
Συλαϊδής και ο Τάσος Β. Αναστασιάδης, ενώ στις δύο συζητήσεις
για την επαναστατική παράδοση
του Λένιν και του Τρότσκι, των
ηγετών της επανάστασης του
1917 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη
συµµετοχή και µίλησαν ο Θανάσ η ς Κ α µπ α γ ι ά ν ν ης , ο Τ ά σ ο ς Σ .
Αναστασιάδης και ο Πάνος Γκαργκάνας.

επιµέλεια κειµένων
Γιώργος Πίττας

γαπητοί σύντροφοι του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµ ατ ο ς κ α ι τ η ς Α Ν ΤΑ Ρ Σ Υ Α ,
εκ µέρους του Μπλόκο ντ' Εσκέρδα,
τ ο υ Μ πλ ό κ ο υ τ η ς Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς α π ό
την Πορτογαλία, θέλω να σας ευχαρ ι σ τ ή σ ω πά ρ α π ο λ ύ γ ι α τ η ν π ρ ό σ κ λ η σ η ν α
συµµετάσχουµε στις εκδηλώσεις “Ενας άλλος
κόσµ ος είναι ε φικ τός . Η κρί ση τ ου κα πιτ αλισµού, η Σοσιαλδηµοκρατία και η Αντικαπιταλιστ ική Α ριστ ερά” , που ορ γανώ νετ ε στις 21-22
Νοέµβρη στην Αθήνα.
Με λύπη µας σας ενηµερώνουµε ότι δεν
µπορούµε να είµαστε παρόντες στην Αθήνα για
την εκδήλωση. Το ίδιο σαββατοκύριακο, οπως
ξέρετε, πραγµατοποιείται το συνέδριο του ΠεΕς-Ου-Ούβε, του Ενωτικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Βενεζουέλας και στο Καράκας θα
οργανωθεί µια µεγάλη “∆ιεθνής Σύνοδος Πολιτικών Κοµµάτων” για να συµµετάσχει στο γεγονός. Αυτή τη στιγµή που σας γράφω, είµαι στη
Βενεζουέλα, εκπροσωπώντας το Μπλόκο.Το
ίδιο σαββατοκύριακο, στις Βρυξέλες, το ∆ιεθνές Γραφείο του Μπλόκου οργανώνει και φιλοξενεί µια επίσκεψη και ένα σεµινάριο µε µια
µεγάλη αντιπροσωπείο πορτογάλων δηµοσιογράφων. Αυτό το γεγονός απαιτεί υποχρεωτικά
την παρουσία των τριών ευρωβουλευτών µας
και όλων των µελών του ∆ιεθνούς µας Γραφείου.
Ελπίζουµε πραγµατικά ότι η συγκέντρωσή
σας θα είναι αποδοτική, αφενός ως ανταλλαγή
απόψεων -κάτι τόσο αναγκαίο- σχετικά µε την
κατάσταση της Αριστεράς στην Ευρώπη, τα
δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες που έχει δείξει αντιµέτωπη µε την καπιταλιστική κρίση και
µε τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αφετέρου θα είναι σηµαντικές οι τοποθετήσεις
σας για την κατάσταση στην Ελλάδα, τους νέους αγώνες και τις καινούργιες απαντήσεις
που παρουσιάζει η Αριστερά στην ελληνική κοινωνία γενικά και ιδιαίτερα στην εργατική τάξη.

∆εξιά πολιτική
Μας ενδιαφέρουν πολύ οι πολιτικές εξελίξεις
στην Ελλάδα και οι νέες προκλήσεις που φέρνουν στη δική µας Αριστερά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η δεξιά ηττήθηκε, όµως τώρα µάλλον αντ ιµετωπίζετε µια κατάσταση κάπως παρόµοια µε την πορτογαλική, όπου η ήττα του
δεξιού κόµ µατ ος τ ου Μ παρόζο, λί γο α φότ ου
αυτός µετακινήθηκε στις Βρυξέλες για να γίνει

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΛΟΥ, ΣΕΚ

Η

σηµ ερινή συγκ έντ ρω ση δεν είναι αφιερωµένη µόνο στον Κρις
Χ άρ µ α ν , ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω µ έ ν η κα ι
σε έ να άλλο µ εγ άλο γε γονός, στ η συ µπλήρωση δέκα χρόνων από τα γεγονότα του Σιάτλ, από τη στιγµή που το αντικα πιτ αλιστικό κίνηµα έγινε καθη µερινότ ητα στους δρόµους των ΗΠΑ, της Ευρ ώ πη ς, όλ ου τ ου κόσµ ου . Η ση µε ρι νή
εκ δή λω ση δεν θα µ πορ ούσε να είναι η
ίδια αν δεν είχε προηγηθεί το Σιατλ, αν
δεν είχε βγει ένα κίνηµα που να λέει τέρµα στον καπιταλισµό, σε αυτό το βάρβαρ ο σύστ ηµ α , ένας ά λλος κ όσµ ος εί ναι
ε φ ι κ τό ς . Σ α ν σ υ ν έ π ε ι α σ τ ο π ά ν ε λ β ρ ί σκονται σήµ ερα οµιλητές από τ ην αντικαπιταλιστική αριστερά της Ευρώπης και
της Ελλάδας.
Ηταν δέκα χρόνια φοβερών εξελίξεων.
∆έκα χρόνια που ο αντικαπιταλισµός
µπήκε στην ηµερήσια διάταξη. Πριν από
το Σιατλ το να δηλώνεις αντικαπιταλιστής σε έβαζε στο περιθώριο. Μετά το
Σιατλ ο αντικαπιταλισµός πότισε τη συνείδηση της νεολαίας, πότισε τη συνείδηση ενός ολόκληρου κοµµατιού της εργατικής τάξης, δηµιούργησε καινούργιες
οργανώσεις και µεγάλωσε τις παλιές.
Από το Σιατλ στην Πράγα, στη Γένοβα,
στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στην
Αθήνα το 2006, µια µεγάλη πορεία που
δέκα χρόνια τώρα µας έχει καθορίσει
όλους µας. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη υπάρχουν οργανώσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που συνεργάζονται, που παίζουν µεγαλύτερο ρόλο, που
µεγαλώνουν, που γίνονται πόλος.
Tα παρελθόντα βέβαια δεν φτάνουν. Η
επαναστατική αριστερά έχει να αντιµετωπίσει τρία ζητήµατα. Το πρώτο είναι η
οικονοµική κρίση που αλλάζει την περίοδο, το δεύτερο είναι η εργατική τάξη και
οι αγώνες και το τρίτο είναι οι εξελίξεις
στην ίδια την αριστερά.
Οικονοµική κρίση. ∆εν µπορεί η Αριστερά να αντιµετωπίσει την περίοδο χωρίς να λάβει υπόψη της το βάθος της οικονοµικής κρίσης. ∆εν πρέπει να κάνει
το λάθος που έκανε µε το αντιπολεµικό
κίνηµα, όταν πριν από οκτώ χρόνια άρχιζαν οι βοµβαρδισµοί στο Αφγανιστάν και
το κοµµάτι βασικά της ρεφορµιστικής
αριστεράς αντιµετώπισε τις εξελίξεις µε
µεγάλο σκεπτικισµό, υπήρξαν κοµµάτια
που δεν µπήκαν µέσα στο αντιπολεµικό
κίνηµα.
Το ίδιο λάθος είναι σήµερα να αγνοήσει κανείς την οικονοµική κρίση. Σήµερα,
οι καπιταλιστές δεν έχουν σχέδιο εξόδου
από την κρίση. Αυτό έχει οικονοµικές,
πολιτικές και ιδεολογικές συνέπειες. Το
πιο πρόσφατο παράδειγµα, έρχεται από
την επίσκεψη Οµπάµα στην Κίνα και έχει
δύο όψεις. Η πρώτη, ότι ο Οµπάµα παραδέχτηκε ότι η διεθνής οικονοµία µπορεί να ξαναµπεί σε νέα ύφεση. Αυτό που
ο Ρουµπίνι και διάφοροι άλλοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι η κρίση δεν θα
έχει σχήµα V αλλά σχήµα W, ότι την
«ανάκαµψη» θα ακολουθήσει νέα ύφεση.
Και η δεύτερη, ότι ο Οµπάµα ζήτησε από
την Κίνα να σταµατήσει την υποτίµηση
του νοµίσµατός της, για να µπορέσει η
βιοµηχανία των ΗΠΑ και της Ευρώπης να
ανακάµψει.
Με αυτό το τελευταίο ο Οµπάµα παραδέχτηκε ότι µπορεί να διασώσανε τις
τράπεζες, αλλά η παραγωγή, οι βιοµηχανίες καταρρέουν µέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ
και γι’ αυτό ζητάει από την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές της ανατιµώντας
το νόµισµά της. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη παραδοχή για το πόσο βαθειά είναι η
κρίση. Και βέβαια η Κίνα είπε όχι, συµ-

βούλεψε τους Αµερικάνους να ανατιµήσουν το δολάριο, γιατί η Κίνα είναι γεµάτη από δολάρια, αποτελεί το µεγαλύτερο
δανειστή των ΗΠΑ και πως τολµάνε οι
ΗΠΑ να ζητάνε ανατίµηση του κινέζικου
νοµίσµατος.
Που οδηγούν αυτά; Στους χειρότερους ανταγωνισµούς που µπορεί να σκεφτεί κανείς ανάµεσα στις καπιταλιστικές
χώρες. Τι σηµαίνουν αυτοί οι ανταγωνισµοί, υπάρχει σχέδιο; Στο τέλος αυτών
των διαπραγµατεύσεων, ο Οµπάµα είπε
δεν θα βάλουµε δασµούς στα προϊόντα
της Κίνας και ξέρετε θέλουµε µια βοήθεια για το Αφγανιστάν. ∆ώστε χρήµατα
και εκπαιδεύστε στρατό για το Αφγανιστάν. Καπιταλισµοί, χωρίς σχέδιο, στο
κύµα της θάλασσας. Η ίδια εικόνα είναι
και στην Ελλάδα.

Πέφτει
Σήµερα, ο Τσίµας στα Νέα αναρωτιέται: να κάνουµε τις θυσίες που ζητάει η
κυβέρνηση, αλλά προς τα πού; Ο ελληνικός καπιταλισµός διέσωσε τις τράπεζες,
όχι τόσο µε τα 28 δις, αλλά µε το γεγονός ότι οι τράπεζες δανείζονται από την
Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα µε 1% επιτ όκιο και δανείζουν µε 5%, έχοντας τερ ά σ τ ι α κ έ ρ δ η . Α λ λ ά η π α ρ α γω γ ή ; Π έ φτ ει. Οι θέσεις εργα σίας; Πέφτου ν. Τα
πάντα πέφτουν. Η πολιτική της µείωσης
των ελλειµµάτων θα σπρώξει ακόµα περισσότερο προς την ύφεση, είναι η ίδια
κ ρ ι τ ι κ ή π ο υ έ κ α νε ο Π α π α ν δ ρ έ ο υ σ τ ο ν
Καραµανλή όταν είπε σκληρότερη πολιτ ι κ ή κα ι τ ώ ρ α κ ά ν ε ι τ α ί δ ι α . Κ ο λ ο τ ο ύ µπες, συνέχεια κολοτούµπες και κανένα
απολύτως σχέδιο.
Αυτές οι εξελίξεις προκαλούν αντιδράσεις και µέσα στην εργατική τάξη. Όχι
όµως αυτόµατα. Εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται η εργατική τάξη
όταν µπαίνει σε συνθήκες κρίσης. Είναι
σε κατάσταση διάλυσης και απογοήτευσης ή σε κατάσταση αγώνων; Στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, η εργατική τάξη έχει
µπει στην οικονοµική ύφεση σε κατάσταση µαχητική, σε κατάσταση αγώνων, αυτή είναι η εικόνα της τελευταίας δεκαετίας.
Το Σηµίτη τον παραίτησε το εργατικό
κίνηµα και τον ανάγκασε να παραδώσει
το ΠΑΣΟΚ στο Γιωργάκη. Ο Καραµανλής
µε το που εκλέχτηκε αντιµετώπισε το
µπαράζ κινητοποιήσεων των συµβασιούχων που τους κοροϊδεψε και επί πέντε
χρόνια οι αγώνες δε σταµάτησαν µέχρι
την στιγµή που - µοναδικό στα χρονικά –
δήλωσε παραίτηση για να περάσει η
εξουσία σε άλλον.
Ίδια είναι η εικόνα και των πέντε βδοµάδων µε τη νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση µε άνετη πλειοψηφία, έχει ξεκινήσει µε ένα νέο µπαράζ κινητοποιήσεων:
Η απεργία στα λιµάνια, τα stage, οι συµβασιούχοι, ο αναβρασµός στα σχολεία,
µεθαύριο οι νοσοκοµειακοί και η ΠΟΕΟΤΑ. Και βέβαια, αυτό που ζήσαµε φέτος µε την απίστευτη πορεία για το Πολυτεχνείο που όλοι τρελαθήκαµε.
Ποια όµως είναι η κατάσταση της Αριστεράς; Μπορεί η Αριστερά να αξιοποιήσει αυτές τις νέες συνθήκες; Σαν αποτέλεσµα της πορείας όλων αυτών των τελευταίων χρόνων, για πρώτη φορά µικρές πολιτικές µειοψηφίες έχουν τόσο
µεγάλα ακροατήρια. Αυτό δε σηµαίνει
αυτόµατα ότι η Αριστερά αντιδρά σωστά
σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά υπάρχουν
δυνατότητες. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα
γεγονός που χρειάζεται να πάρουµε
υπόψη µας και αυτό είναι η ύπαρξη µιας
µεγάλης δυνατής αντικαπιταλιστικής

αριστεράς. Τι σηµαίνει αυτό;
Ένα παράδειγµα. Όταν έσπασε η Κοµµουνιστική Επανίδρυση, επειδή συνεργάστηκε µε τους σοσιαλδηµοκράτες στην
Ιταλία, κατάρρευσε όλη η αριστερά και
µέχρι ενός σηµείου και το εργατικό κίνηµα - και τώρα προσπαθούν να ανακάµψουν. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα,
παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε µπροστά
σε κατάσταση κρίσης. Αν στην Ελλάδα
δεν υπήρχε η αντικαπιταλιστική αριστερά, αν οι εξελίξεις εξαρτιόταν αποκλειστικά από το τι θα συνέβαινε µέσα στο
ΣΥΡΙΖΑ – πολλές φορές µας ρωτάνε µα
γιατί δεν συνεργάζεστε, δεν είστε κοµµάτι – φανταστείτε ποιά θα ήταν η διάλυση, ποια θα ήταν η παραίτηση, η παράλυση.
Είναι οργανωτικό θέµα αυτό; Όχι, καταρχήν είναι θέµα πολιτικό. Η κρίση προκαλεί τεράστια προβλήµατα στην Αριστερά πώς θα αντιµετωπίσει τη νέα κατάσταση, πώς θα αντιµετωπίσει το εργατικό κίνηµα. Το εργατικό κίνηµα χρειάζεται να δώσει άλλες µάχες, χρειάζεται να
ανοίξει άλλη προοπτική, δεν φτάνει να
λες απλά αντίσταση και αγώνες. Ουτε ο
ψιλο-κεϋνσιανισµός µπορεί να λειτουργήσει ούτε µπορούµε να υπεκφεύγουµε
το ζήτηµα της προοπτικής. ∆είτε το ∆εκέµβρη. Ο ∆εκέµβρης έδειξε ότι µπαίνουµε σε άλλες εποχές, σε άλλες αντιδράσεις, σε άλλα κινήµατα. Φανταστείτε
µέσα σε αυτές τις συνθήκες να µην
υπήρχε η αντικαπιταλιστική αριστερά.
Αυτό σηµαίνει πολύ καινούργια καθήκοντα για εµάς. Σε όλα τα επίπεδα.

Ρίζες
Η αντικαπιταλιστική αριστερά έχει µεγάλη δύναµη µέσα στους χώρους της νεολαίας, αλλά είναι ακόµα αδύναµη µέσα
στους εργατικούς χώρους. Το πρώτο που
χ ρειάζεται είναι να απο κτή σει ρί ζες, να
µπει µπροστά και να οργανώσει τις µεγάλες συγκρούσεις που έρχονται, να οργανώσει την αλληλεγγύη, τον κάθε αγώνα,
τη σύνδεση µε τους άλλους αγώνες.
Το δεύτερο είναι η πολιτική. Οι αντικαπιταλιστές έχουν πολιτική σε δύο επίπεδα: ∆εν αφήνουν τις ιδέες της κυρίαρχης τάξης να µπαίνουν στην εργατική τάξη και να τη διαλύουν. Σκεφτείτε τις ρατσιστικές ιδέες, στη Βρετανία υπήρξαν
διαδηλώσεις και απεργίες, αλλά έλεγαν
δουλειές «µόνο για τους βρετανούς εργάτες». Σκεφτείτε ότι ο Ανωµερίτης έλεγε για να καθησυχάσει ότι συζητάει µε
την COSCO ότι δεν θα δεχτεί κινέζους
εργάτες λες και η εργατική τάξη παλεύει
για τι χρώµα θα έχουν οι εργάτες.
Υπάρχει, όµως, και θέµα συνολικής
πολιτικής έκφρασης. ∆εν είµαστε απλώς
άθροισµα κινηµάτων, είµαστε πολιτικές
οργανώσεις, είµαστε πολιτικές συσπειρώσεις, που οργανώνουν τον κόσµο που
παλεύει και γίνονται το κέντρο αναφοράς. Όχι µόνο για τις εκλογές, αλλά για
όλες τις µάχες.
Αυτή η προσπάθεια γίνεται πιο δυνατή
όταν έχει και δυνατές επαναστατικές οργανώσεις µέσα. Είναι δύναµη οι επαναστατικές οργανώσεις µέσα στην αντικαπιταλιστική αριστερά, είναι δύναµη για
τις ιδέες, για τη στρατηγική, για τις τακτικές, γιατί µέσα σε αυτήν την περίοδο
τα πράγµατα δεν είναι γραµµικά, δεν είναι µονοσήµαντα, δεν είναι µηχανικά.
Εδώ βρισκόµαστε, χαιρόµαστε πάρα πολύ γιατί έχουµε απόψε εδώ αυτό το διεθνές πάνελ, χαιρόµαστε πολύ που έχουµε στην Ελλάδα την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεν
φτάνει να χαιρόµαστε χρειάζεται να οργανώνουµε.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα
ΟΥΤΑ ΣΠΕΡΙ, Μarx 21-Γερµανία

Κ

ατ' αρχήν θα ήθελα να σας µεταφέρω
τ ο ν χ α ι ρ ε τι σ µό α π ό τ α κ α τ ε ι λ ηµ µ έ ν α
πανεπιστήµια της Γερµανίας. Ονοµάζοµαι Ούτα Σπέρι, είµαι µέλος του Marx21, ενός
ε π α ν α σ τ α τ ι κ ο ύ δ ι κ τ ύ ο υ π ο υ λ ε ι το υ ρ γ ε ί µ έ σ α
στο κόµµα της αριστεράς Die Linke και ταυτόχ ρ ο ν α ε πι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ κ ό µ µ α τ ο ς σ τ ο Φ ρ ά ι µ π ο υ ργ κ . Σ τ ι ς ε κ λ ο γ ές τ η ς 2 7 Σε πτ έ µ β ρη
ήµουν η υποψή φια της Die Li nke για το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο στο Φράιµπουργκ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σωτήρης Κοντογιάννης, Ούτα Σπερι, Ιβάν Λεµέτρ, Ιωάννα Λούβρου, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Μαρία Στύλλου, Αντώνης ∆ραγανίγος

ΙΒΑΝ ΛΕΜΕΤΡ, ΝΡΑ - Γαλλία

E

υ χ α ρι σ τ ώ γ ι α τ η ν π ρ ό σ κ λ η σ ή σ α ς
και τ η συµµετοχή στ η συζήτηση. Η
οι κονοµική κ αι πολιτ ική κατ άσταση
που γνωρίζετε έχει πάρα πολλά κοινά µε την
κατ άστα ση που αντ ιµετωπίζουν οι ερ γαζόµ ενοι στη Γαλλία. Ένα θετικό αποτέλεσµα
των επιθέσεων της µπουρζουαζίας στο κίνηµα είναι ότι φέρνει τους λαούς πιο κοντά.
Αντί να µιλήσω για τους γενικούς µηχανισµούς της κρίσης, θα ήθελα να µιλήσω για
τη συγκεκριµένη. Η κρίση αντιπροσωπεύει
ένα πραγµατικό αναποδογύρισµα των συνθηκών µέσα στις οποίες διεξάγονται οι
αγώνες. Κάνουµε πολλούς παραλληλισµούς
µε την αντίστοιχη κρίση του 1929, αλλά πιστεύω ότι αυτή η κρίση είναι πρωτότυπη και
θέτει καινούργια ερωτήµατα. Μπαίνουµε σε
µια χρόνια κρίση του καπιταλισµού. Η ανάκαµψη στην οποία αναφέρονται τα διάφορα
έντυπα της άρχουσας τάξης δεν είναι πραγµατική. Η ανάκαµψη η οποία υπάρχει αφορά
µόνο το κέρδος λόγω της υπερεκµετάλλευσης των λαών και αναπόφευκτα αυτή η αύξηση των κερδών, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία, η επισφάλεια, όλα αυτά αυξάνονται,
ανοίγει το δρόµο σε νέα ύφεση. Η παγκοσµιοποίηση δίνει κάποιες δυνατότητες ανάκαµψης στους καπιταλιστές, αλλά στα στενά πλαίσια µιας συνεχούς κρίσης.
Και αυτή η κρίση εκφράζεται στις διεθνείς
σχέσεις, έλεγε η Μαρία για τον πόλεµο στο
Αφγανιστάν, νοµίζω και σήµερα διακυβεύονται πολλά γύρω από το Αφγανιστάν, όπου
ο Οµπάµα προσπαθεί να χρησιµοποιήσει µια
πολιτική που να συνδυάσει την Κίνα και τη
Ρωσία. Αλλά αυτή η συµφωνία, αν τελικά γίνει, θα γίνει όχι µόνο ενάντια στο λαό της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά ενάντια σε όλους
τους λαούς που καταπιέζονται, γιατί πίσω
από τον έλεγχο του Αφγανιστάν, υπάρχει ο
έλεγχος της Ασίας και η Κίνα είναι µέρος
της Ασίας. Ετσι ο Οµπάµα διαπραγµατεύεται µαζί µε την Κίνα και τη Ρωσία, για να
υπερασπιστεί τα συµφέροντα του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού σε µια περίοδο που οι
διεθνείς εντάσεις αυξάνονται. Η οικονοµική
κρίση σηµαίνει και κρίση των διεθνών σχέ-

σεων και όλα αυτά µαζί συνδυάζονται και
δηµιουργούν κρίσεις και σε πολιτικό επίπεδο.
Στην Ελλάδα µόλις γνωρίσατε ένα επεισόδιο αυτής της πολιτικής κρίσης που ξεκινάει. Στη Γαλλία, επίσης έχουµε γνωρίσει σε
διάφορες στιγµές πολιτικές κρίσεις, στη βάση των οποίων βρίσκεται µια πολύ σηµαντική εξέλιξη: Οι άρχουσες τάξεις δεν έχουν
πια επιχειρήµατα για να νοµιµοποιούν τις
επιθέσεις τους. Μετά το 1989, την πτώση
του Τείχους και την κατάρρευση στη Ρωσία,
µας έλεγαν ότι η οικονοµία της αγοράς, θα
φέρει ευηµερία, ειρήνη και δηµοκρατία. ∆εν
έχουµε τίποτα από τα τρία. Αντίθετα, η δηµοκρατία καταστρατηγείται, οι στρατιωτικές
εντάσεις αυξάνονται και ενώ πρόσφατα ο
ΟΗΕ έλεγε ότι θα εξαφανίσει τη φτώχεια
στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, σήµερα η φτώχεια αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Οι µεγάλες δυνάµεις δεν έχουν πια επιχειρήµατα για να δικαιολογήσουν µια τέτοια
αποτυχία. Για να δικαιολογήσει τον πόλεµο
στο Αφγανιστάν, ο Οµπάµα που υποσχόταν
ότι θα να αναδιαρθρώσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ξαναφέρνει στο προσκήνιο
τα επιχειρήµατα του Μπους. Το σύνολο των
πολιτικών κοµµάτων αντιµετωπίζει αυτήν
την κρίση επιχειρηµάτων, δεν µπορούν να
αποδείξουν ότι η πολιτική τους είναι για το
κοινό όφελος. Τα ψέµατά τους σκοντάφτουν στην κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα και αυτή η κρίση χτυπάει πρώτα
και κύρια τη σοσιαλδηµοκρατία. To σύνολο
της σοσιαλδηµοκρατίας, αλλά και τη συνδικαλιστική αριστερά, αφού έχουν µεταξύ
τους άµεση σχέση.
Το Σοσιαλιστικό Κόµµα δεν καταφέρνει
να φτιάξει ένα πολιτικό σχέδιο. Η διαχείριση
του καπιταλισµού, το φέρνει σε ψέµατα που
αντιφάσκουν µε την πραγµατικότητα. Και οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες υποκύπτουν κάθε
µέρα και περισσότερο. Αν πάρουµε για παράδειγµα τη Γαλλία, η δύναµη του Σαρκοζί
είναι ότι κατάφερε όχι µόνο να ουδετεροποιήσει τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά

να τις συνδέσει µε την πολιτική του. Ακόµα
και το συνδικάτο που φαίνεται να είναι το
πιο ταξικό, τη CGT.
Ολη αυτή η κατάσταση δηµιουργεί για
τους αντικαπιταλιστές δυνατότητες και καθήκοντα πολύ σηµαντικά. Η κρίση του καπιταλισµού που είναι παγκόσµια, θέτει το
ερώτηµα του Μέλλοντος γενικά. Προφανώς
η ιστορία «δεν έχει τελειώσει». Και αντίθετα
µια καινούργια σελίδα είναι έτοιµη να γραφτεί. Και αυτή η σελίδα έχει ένα τίτλο που
είναι «Πάλη για το Σοσιαλισµό».

Εναλλακτική
Είναι καθαρό ότι η πολιτική των ιδιωτικοπ ο ι ή σ ε ω ν , τ ο υ ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ α ν τ α γ ων ι σ µ ο ύ ,
της αγοράς, ήταν µια αποτυχία και πρέπει
να ξανα δη µι ουρ γ ή σου µ ε τ η ν ε να λλα κτ ι κή
τ ο υ σ ο σ ι α λ ι σ µ ο ύ , δ η λ α δ ή µ ι α ς π ο λ ι τ ι κή ς
σχεδιασµού και ελέγχου της οικονοµίας και
της κοινωνίας από τον ίδιο τον κόσµο. Σε λίγο καιρό θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής τη ς
Κοπεγχάγης. Πώς µπορούµε να απαντήσουµε στην οικολογική και κλιµατική κρίση µέσα
στο πλαίσιο του ανταγωνισµού και της οικονοµίας της αγοράς; Ποτέ ξανά στο παρελθόν το θέµα του σχεδιασµού και του ελέγχου δε ν τ έθη κ ε µε τ η ν α ίσθη ση τ ου τόσο
επείγοντος.
Το πρόγραµµά µας επικαιροποιείται, τίθενται νέα καθήκοντα πολύ συγκεκριµένα. Να
µπορέσουµε να βρούµε απαντήσεις στην
κρίση του εργατικού κινήµατος που θέτει
πραγµατικά το πρόβληµα της δηµιουργίας
νέων κοµµάτων που να εκπροσωπούν τον
κόσµο της δουλειάς. Και να προσθέσω κάτι
σε σχέση µε τη Γαλλία. Πέρσι γνωρίσαµε
πολύ σηµαντικές κινητοποιήσεις, όµως οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες τις σταµατήσανε. Η
αγανάκτηση συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά
υπάρχει δυσκολία να εκφραστεί προς τα
έξω, λόγω της παθητικοποίησης των συνδικαλιστικών ηγεσιών να χτίσουν συγκεκριµένα τη σύγκλιση αυτών των αγώνων.
Αυτή η µάχη για να οργανώσουµε την
απάντηση του κόσµου της δουλειάς, δεν τίθεται µόνο σε συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά

και σε πολιτικό. Πρέπει να αναπτερώσουµε
το ηθικό των αγωνιστών, να αισθανθούν αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη. Επίσης να
δώσουµε συνέχεια και εµπιστοσύνη συνολικά στο εργατικό κίνηµα, γιατί το πισωγύρισµα του Σοσιαλιστικού Κόµµατος και της
ρεφορµιστικής αριστεράς, άφησε ελεύθερο
το πεδίο - και αυτό είναι πολύ κακό - στις
ιδέες της µπουρζουαζίας και τις νεοφιλελεύθερες ιδέες.
Εµείς πρέπει να ξανά- «νοµιµοποιήσουµε»
τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης και µε
αυτό το στόχο ξεκινήσαµε εδώ και κάποιους
µήνες συζητήσεις ώστε να συντονίσουµε
τους αντί-νεοφιλελεύθερους µε τους αντικαπιταλιστές στις επόµενες επαρχιακές εκλογές στη Γαλλία το 2010. ∆υστυχώς αυτές οι
συζητήσεις δεν πάνε καλά, αλλά πιστεύω ότι
είναι απαραίτητο για εµάς να ενώσουµε τους
αντικαπιταλιστές και ταυτόχρονα να έχουµε
µια πολιτική απέναντι στους αντι-νεοφιλελεύθερους, απέναντι στους ρεφορµιστές.
Ταυτόχρονα για να ενώσουµε τις δυνάµεις
για τις κινητοποιήσεις, αλλά και για να κάνουµε φανερούς τους πολιτικούς δισταγµούς, ιδίως στη Γαλλία, όπου η πολιτική του
ΚΚ µοιάζει µε την πολιτική της Επανίδρυσης
στην Ιταλία – αφού προτίµησε τη συµµαχία
µε τη σοσιαλδηµοκρατία από τη συµµαχία
µε τους αντικαπιταλιστές, προτιµώντας τις
εκλογικές έδρες και όχι τις διεκδικήσεις του
κόσµου της δουλειάς, του λαού.
Φυσικά αυτό το αποτέλεσµα δεν µας
εµποδίζει να διεκδικούµε να υπάρχει η ενότητα στη δράση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει
να δουλεύουµε προς την κατεύθυνση της
ένωσης των αντικαπιταλιστών γιατί πιστεύω
ότι η κρίση υπογραµµίζει τη σηµασία της
οµαδοποίησης των πολιτικών δυνάµεων σε
σχέση µε τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης. Θα αναπτυχθούµε αν είµαστε ικανοί να
εκφράσουµε τις διεκδικήσεις των εργαζόµενων. Χρησιµοποιούµε ένα σύνθηµα γι’ αυτό
στη Γαλλία: «Θέλουµε να κτίσουµε ένα κόµµα το οποίο θα είναι πιστό στα συµφέροντα
των εργατών όσο είναι η δεξιά στα συµφέροντα των αφεντικών».

Εργάζοµαι στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του
Φράιµπουργκ, ένα νοσοκοµείο µε 9.000 εργαζόµενους και είµαι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου. Ο χώρος εργασίας
µου είναι για µένα η πολιτική µου βάση.
Στο Φράιµπουργκ καταφέραµε, µε ένα ξεκάθαρα αριστερό περιεχόµενο και µια πολύ ζωντανή προεκλογική εκστρατεία να πάρουµε το
10% των ψήφων -ένα από τα καλύτερα αποτελέσµατα σε όλη τη νότια Γερµανία.
Συνολικά κατάφερε η Die Linke να πάρει σε
όλη τη Γερµανία το 12% των ψήφων. Τώρα
έχουµε στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο 76
έδρες και η αριστερά δεν µπορεί πια να εκδιωχθεί από την πολιτική καθηµερινότητα.
Στα 11 χρόνια που το Σοσιαλδηµοκρατικό
Κόµµα (SPD) βρίσκεται στην εξουσία προώθησε µια τόσο άγρια σειρά από επιθέσεις που καµιά από τις προηγούµενες κυβερνήσεις δεν είχε τολµήσει. Στις εκλογές το SPD κατάρρευσε
ολοκληρωτικά: το 23% που πήρε ήταν το χειρότερο ποσοστό στην ιστορία του, 11% λιγότερο
από ό,τι στις προηγούµενες εκλογές.
Το SPD πλήρωσε µε αυτόν τον τρόπο για τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική του:
Την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης
από τα 65 στα 67 χρόνια και αυτό παρόλο που
το ποσοστό των εργαζοµένων που καταφέρνει
να συνεχίζει να δουλεύει σήµερα µέχρι τα 65
είναι το πολύ 30%.
Οι άνεργοι παίρνουν τώρα, µετά τις µεταρρυθµίσεις Χαρτς IV (την εποχή της κυβέρνησης
του Σρέντερ) όλα και όλα 345 ευρώ το µήνα,
ένα ποσό µε το οποίο είναι αδύνατο να επιβιώσεις.
Μισθοί πείνας, επισφαλείς και αβέβαιες θέσεις απασχόλησης και δουλειές “του ποδαριού” εξαπλώθηκαν πλατειά.
Το 1999 η κυβέρνηση Σοσιαλδηµοκρατών Πράσινων (SPD - Die Gruenen) ξεκίνησε τον
πόλεµο ενάντια στην Γιουγκοσλαβία, ενώ από
το 2001 η Γερµανία συµµετέχει στον πόλεµο
στο Αφγανιστάν, παρόλο που ο πόλεµος αυτός
απορρίπτεται από το 70% των Γερµανών.
Ο κόσµος έχει πια χορτάσει αυτή την πολιτική και ο θυµός απλώνεται σε βάρος όλων των
αστικών κοµµάτων. Το Κόµµα των Πράσινων
συνέπραξε, στη διάρκεια της θητείας του στην
κυβέρνηση σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Τώρα
οι κάποτε αριστεροί Πράσινοι έχουν σχηµατίσει, σε δυο κρατίδια, το Αµβούργο και το Ζάαρλαντ, κυβερνήσεις µε τη δεξιά.
Η πολιτική της Σοσιαλδηµοκρατίας και των
Πράσινων έχει οδηγήσει ένα κοµµάτι του κόσµου στην απογοήτευση και την αποχή από τις
εκλογές. Αισθάνονται αδύναµοι. Έτσι φτάσαµε
τώρα στην συντηρητική κυβέρνηση Χριστιανοδηµοκρατών (CDU) µε το ακραία νεοφιλελεύθερο FDP. Η νίκη τους στις εκλογές δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση των ψήφων τους αλλά
στην πτώση της συµµετοχής.
Το κόµµα της ελπίδας είναι σήµερα η αριστερά. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πάρα πολύς κόσµος ενίσχυσε την Die Linke
και βοήθησε στην καµπάνιά µας. Καταφέραµε
να αυξήσουµε κατά περίπου 10% τον αριθµό

των µελών µας. Με 80.000 µέλη η Die Linke είναι σήµερα το τρίτο µεγαλύτερο κόµµα στη
Γερµανία. Πολλοί συνδικαλιστές, πολλοί εργάτες και τους τελευταίους µήνες πάρα πολλοί
νέοι άνθρωποι έχουν ενταχθεί στο αριστερό
κόµµα.
Η Die Linke είναι το µοναδικό κόµµα που παλεύει µε συνέπεια ενάντια στις γερµανικές
στρατιωτικές αποστολές, ενάντια στις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, ενάντια στην επιµήκυνση του ωραρίου εργασίας. Που παλεύει
για την κατοχύρωση ελάχιστου µισθού και την
άµεση φορολόγηση της περιουσίας.
Μετά τις εκλογές η Die Linke έχει το καθήκον να χτίσει, µαζί µε τα συνδικάτα, την αντίσταση ενάντια στη νέα, συντηρητική κυβέρνηση και να φωνάξει: 'δεν θα πληρώσουµε εµείς
για την κρίση σας'.

Συνέπειες
Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χτυπηθεί
από την κρίση και αισθάνονται στην πλάτη τους
τ ις συνέπειες αυτή ς τ ης πολιτικής. Λόγω του
προσανατολισµού της οικονοµίας στις εξαγωγές η Γερµανία έχει χτυπηθεί σκληρά από την
κρίση -µε πρώτη την αυτοκινητοβιοµηχανία.
Σήµερα δεν υπάρχει σχεδόν ούτε µια οικογένεια που να µην έχει πληγεί από την ηµιεργασία
(περικοπή του χρόνου εργασίας και του µισθού) τις απολύσεις και την ανεργία -3.5 εκατοµµύρια εργαζόµενοι έχουν χάσει από τον
Οκτώβρη του 2008 µέχρι σήµερα τη δουλειά
τους στη Γερµανία.
Αν στη Γερµανία, σε ένα από τα πιο πλούσια
κράτη του κόσµου, πρέπει να πληρώνει ο πληθυσµός µε αυτόν τον τρόπο για την κρίση, αν
στη Γερµανία πρέπει να υπάρχουν παιδιά που
µεγαλώνουν µέσα στη φτώχεια, τότε έχει έρθει
η ώρα να πούµε: ο καπιταλισµός δεν δουλεύει,
έχει έρθει η ώρα του αντικαπιταλισµού.
Γιατί πολλοί άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι
δεν πάει άλλο έτσι και τάσσονται ανοιχτά υπέρ
µιας αριστερής, µια πραγµατικής εναλλακτικής
λύσης. Στον αγώνα ενάντια στις συνέπειες της
κρίσης η Die Linke στέκεται στην πρώτη γραµµή του αγώνα.
Την περασµένη βδοµάδα η Die Linke µαζί µε
τις οργανώσεις του αντικαπιταλιστικού κινήµατος, συνδικαλιστές και ανέργους πήρε την απόφαση για την διοργάνωση µιας σειράς από διαδηλώσεις. Είµαστε το µοναδικό κόµµα που παλεύει, στο πλευρό των συνδικάτων, ενάντια
στις µαζικές απολύσεις.
Παρόλα αυτά, µέσα στην Die Linke υπάρχει
µια ανοιχτή συζήτηση για το τι είναι πιο σηµαντικό -ο ταξικός αγώνας ή η συµµετοχή στην
κυβέρνηση. Στα κρατίδια του Βερολίνου και
του Βραδεµβούργου η Die Linke συµµετέχει
στις τοπικές κυβερνήσεις και έχει δώσει τη συναίνεσή της για απολύσεις.
Ο Οσκαρ Λαφοντέν, ο ηγέτης του κόµµατος,
ήταν για χρόνια στο SPD και έχει αποκοµίσει
από αυτή τη συµµετοχή σηµαντικές εµπειρίες.
Έχει θέσει σκληρές προϋποθέσεις για µια συµµετοχή της Die Linke στην κυβέρνηση:
Καµιά υποστήριξη στις πολεµικές εξορµήσεις,
να φύγει ο γερµανικός στρατός από το Αφγανιστάν.
Καµιά ιδιωτικοποίηση.
Να καταργηθούν οι µεταρρυθµίσεις Χαρτς IV,
που καταδίκασαν στην ένδεια τους άνεργους.
Να αντιστραφεί η αύξηση του ορίου ηλικίας
στα 67 χρόνια.
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Γερµανία

“Με
πρότυπο
Ελλάδα,
Γαλλία”

συνέχεια
από τη
σελίδα 11

Γ ι α ε µ ά ς, µ έ σ α σ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο τ η ς
κρίσης, αυτό σηµαίνει τα εξής:
Η Die Linke δεν επιτρέπεται να µπει
στην κυβέρνηση, πρέπει να παραµείνει
µια δυνατή αντιπολίτευση στη βουλή
και στον δρόµο. Για αυτή την κατεύθυνση παλεύω εγώ µέσα στο αριστερό
κόµµα.
Μια αριστερή πολιτική µπορεί να
λειτουργήσει µόνο σε επαφή µε τον
κόσµο στους χώρους δουλειάς και στο
δρόµο. Χωρίς την επαφή µε το κίνηµα
δεν µπορεί ούτε η δουλειά στο κοινοβούλιο να λειτουργήσει.
Πρέπει να γίνουµε η φωνή των κοινωνικών κινηµάτων στη βουλή και ταυτόχρονα ο κινητήρας αυτών των αγώνων.
Για αυτό στεκόµαστε στο πλευρό
των φοιτητών και των µαθητών που κάνουν αυτή τη βδοµάδα αποχή ενάντια
στην επιβολή διδάκτρων στα πανεπιστήµια (1000 Ευρώ το χρόνο) και για
µια καλύτερη παιδεία.
Το Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ,
της πατρίδας µου, είναι από την περασµένη δευτέρα κατειληµµένο. Την Τρίτη πάνω από 5000 άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόµους του Φράιµπουργκ
και δεκάδες χιλιάδες στις άλλες πόλεις της Γερµανίας.
Η Die Linke οργάνωσε από κοινού
µε το φιλειρηνικό κίνηµα τις κινητοποιήσεις ενάντια στη σύνοδο κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο τον περασµένο Απρίλη. Η ερχόµενη βδοµάδα
θα είναι βδοµάδα δράσης ενάντια στην
επιµήκυνση της παραµονής του γερµανικού στρατού στο Αφγανιστάν µε
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
Και παλεύουµε ακόµα για την νοµιµοποίηση της πολιτικής απεργίας που
είναι σήµερα στη Γερµανία παράνοµη.
Παλεύουµε µέσα στα συνδικάτα για να
εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα να οργανώνουµε πολιτικές διαµαρτυρίες και
δράσεις µέσα στους χώρους δουλειάς, δράσεις που θα πρέπει να στοχεύουν στην γενική απεργία -όπως έχει γίνει πολλές φορές στην Ελλάδα και τη
Γαλλία. Είσαστε το πρότυπό µας!
Γιατί µόνο µέσα από τον αγώνα στο
δρόµο µπορούµε να αλλάξουµε το σύστηµα. Ευχαριστώ πολύ.

Ε

υχαριστ ώ για την πρόσκληση
στη ση µ ερι νή ση µ αντι κή δι εθνή εκ δήλω ση . Θα ή θελα να
τ οποθετ ηθ ώ πάνω στ α βασικά ζη τή µατα της εκδήλωσης, έτσι όπως περιγράφεται στον τίτλο.
Η κρίση του καπιταλισµού. Είµαστε
σε µια περίοδο που δεν φαίνεται ορατά το τέλος της. Ακόµα και µε τις
προβλέψεις των αστών αναλυτών,
ακόµα και αν υπάρξει ανάκαµψη των
ρυθµών ανάπτυξης θα είναι περισσότερο ανάπτυξη της κερδοφορίας, ενώ
ταυτόχρονα οι κοινωνικές αντιθέσεις
θα οξύνονται.
∆εν πρόκειται βέβαια για το τέλος
του καπιταλισµού, που ποτέ δεν έρχεται µε αυτόµατο τρόπο, δεν πρόκειται
όµως σε καµιά περίπτωση, όπως λέει
η ρεφορµιστική αριστερά για µια συνηθισµένη κυκλική κρίση. Πρόκειται
για µια κρίση όλου του µοντέλου που
οικοδοµήθηκε τα τελευταία τριάντα
χρόνια και ονοµάστηκε νεοφιλελεύθερο στην τρέχουσα ορολογία και υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις κεντροαριστερές ή νεοσυντηρητικές-νεοφιλελεύθερες.
Πρόκειται για µια εκδήλωση, κατά
τη γνώµη µας, των θεµελιακών αντιφάσεων του καπιταλισµού, της κοινωνίας της ατοµικής ιδιοκτησίας και της
εκµετάλλευσης. Είναι πάνω από όλα,
η παρούσα κρίση, µια κρίση του βαθµού εκµετάλλευσης που εκτοξεύθηκε
τα τελευταία τριάντα χρόνια επιβάλλοντας µαζική φτώχεια, ανεργία και
ηµιανεργία, ελαστασφάλεια για εκατοµµύρια ανθρώπους. Είναι ταυτόχρονα µια κρίση του µοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης και συσσώρευσης
του κεφαλαίου που προσκρούει πιο
φανερά παρά ποτέ στα οικολογικά
όρια του πλανήτη.
Είναι τρίτον, µια κρίση του πολιτικού συστήµατος που αντιδραστικοποιείται, αδυνατώντας να στρατεύσει σε
ένα νέο αστικό ιδεώδες τα εκατοµµύρια των εργαζόµενων ή έστω να ενσωµατώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και είναι, τέταρτο, µια κρίση των διεθνών
σχέσεων του καπιταλισµού και της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης και
των ολοκληρώσεων καθώς φαίνεται
ότι στο έδαφος της κρίσης οξύνεται
σε τεράστιο βαθµό ο ιµπεριαλιστικός
ανταγωνισµός και ο παγκόσµιος και ειδικά µέσα στην ΕΕ, η οποία µε τη σειρά της, γίνεται όλο και πιο καθοριστικά ο οικονοµικός και πολιτικός βραχίονας του κεφαλαίου στην επίθεση ενάντια στους εργαζόµενους. Τα παραδείγµατα που ειπώθηκαν από τους συντρόφους πριν, από τη Μαρία και από
το Λεµέτρ, για το Αφγανιστάν, τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας κλπ, ήταν πολύ αποκαλυπτικά δεν χρειάζεται να προσθέ-

συνέχεια από τη σελίδα 9
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδήγησε
σε µια κυβέρνηση απόλυτης πλειο ψηφίας το υ Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Παρόλο που κυβέρνησαν τη
χ ώρα χω ρίς να έχο υν το ν παρ αµικρό περ ιορισ µό
από το Κοινοβούλιο, εφάρµοσαν µια κοινωνική και
οικονοµική πολιτική βασισµένη στους ίδιους άξονες
και τις ίδιες αξίες όπως όλες οι άλλες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο κόσµος µε την ψήφο του απέρριψε µια δεξιά κυβέρνηση και αυτό που πήρε ήταν µια δεξιά πολιτική.
Η προδοσία της εµπιστοσύνης πολλών ψηφοφόρων και οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που είχαν
τα κυβερνητικά µέτρα πάνω στην καθηµερινή ζωή
και στο επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, πυροδότησαν µια ισχυρή αντίσταση και µαζικές διαδηλώσεις στους δρόµους. Ηταν η σταθερή µας αντίθεση

ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ, ΝΑΡ
σει κανείς άλλα πράγµατα.
∆εύτερον, σε αυτά εδώ τα πλαίσια
δεν µπορεί κατά τη γνώµη µας να
υπάρξει άλλη µορφή διαχείρισης του
καπιταλισµού, φιλολαϊκή, κεϋνσιανή,
δεν µπορεί να υπάρξει ένα «New
Deal» τα επόµενα χρόνια, πράγµα που
αποτελεί τη βάση της ιστορικής κρίσης της σοσιαλδηµοκρατίας. Η ίδια η
ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία έχει µε
τη σειρά της ιστορικά µεταλλαχθεί.
∆εν είναι ότι η σοσιαλδηµοκρατία δεν
ήταν πάντα κόµµα της αστικής διαχείρισης. Ηταν, όπως είναι και σήµερα.
Όµως σήµερα, παρόλο που από άποψη πολιτικής απεύθυνσης αναφέρεται
ακόµα προνοµιακά στην εργατική τάξη, η ιδεολογία της, η πολιτική της, η
οργανωτική της δοµή, η σχέση της µε
τα συνδικάτα, όπως σε σηµαντικό
βαθµό και τα ίδια τα συνδικάτα, θα
πούµε παρακάτω, στα ανώτερα ιδίως
επίπεδά τους, έχουν αποκτήσει βαθιούς οργανικούς δεσµούς µε τα δίκτυα
του κράτους και του κεφαλαίου και
έχουν µεταλλαχθεί από τα µαζικά
κόµµατα της προηγούµενης φάσης
του καπιταλισµού σε µηχανισµούς
συµφερόντων. Υπό την έννοια αυτή,
απορρίπτουµε όπως και οι άλλοι σύντροφοι, κάθε πολιτική συνεργασία
µε τη σοσιαλδηµοκρατία, τη θεωρούµε τµήµα του αστικού µπλοκ εξουσίας, παρόλο που επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε ρήγµατα στη βάση της
µέσα στους αγώνες.
Υπό αυτές τις συνθήκες η αντικαπιταλιστική αριστερά αντιµετωπίζει νέα
καθήκοντα. Το πρόβληµα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς δεν είναι στην
παρούσα φάση ένα πρόβληµα τακτι-

στις δεξιές πολιτικές της κυβέρνησης του Σοσιαλιστικού Κόµµατος και η αφοσίωσή µας στα αιτήµατα
των διαδηλωτών που προκάλεσαν µεγαλύτερη προσοχή και υποστήριξη στις πολιτικές εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζαµε. Το Σοσιαλιστικό Κόµµα στις
πρόσφατες εκλογές έχασε πολλές ψήφους και βουλευτές και µαζί έχασε και την απόλυτη πλειοψηφία.
Το καλό µας εκλογικό αποτέλεσµα, σχεδόν 10%, τριπλασίασε την παρουσία µας στο Ευρωκοινοβούλιο
από 1 σε 3 ευρωβουλευτές και διπλασίασε την παρουσία µας στο εθνικό κοινβούλιο, από 8 σε 16 βουλευτές.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Πληροφορηθήκαµε ότι η συγκέντρωσή σας θα
είναι αφιερωµένη στη µνήµη του αγαπηµένου συντρόφου Κρις Χάρµαν, που πολύ πρόσφατα έφυγε
από τη ζωή. Ολοι γνωρίζαµε τον Κρις, τον διαρκή

κής, συµµαχιών ή απλά συµµετοχής
στα κινήµατα – σε αυτά έγιναν κάποιες νύξεις. Κατά τη γνώµη µας, η νέα
φάση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς προϋποθέτει το λύσιµο µιας σειράς σηµαντικών ζητηµάτων – ένα
πλέγµα ζητηµάτων έχουµε µπροστά
µας να λύσουµε – όχι βέβαια εσωστρεφώς, αλλά πάντα µε αναφορά
στην κοινωνία, την εργατική τάξη και
τους αγώνες.

Στρατηγική
Τ ο κί νη µα κ αι η α ντ ικα πιτα λι στ ική
α ρ ισ τ ε ρ ά έ χ ο υν ν α α ν τ ιµ ε τ ω π ίσ ο υν
π ρώ τ α α π ’ ό λ α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ η ς
στρατηγικής. Γιατί, ενώ από τη µια η
κρ ίση του κ απιτα λισµού αναδεικνύ ει
την ανάγκη µιας άλλης κοινωνίας σοσιαλιστικής- κοµµ ουνιστικ ής, από την
άλλη µεριά αυτή η σοσιαλιστική-κοµµουνιστικ ή προοπτική είναι αδύναµη
και υπονοµευµένη στα µάτια των µαζών. Υπό αυτή την έννοια, το ζήτηµα
τ η ς κ ο µµ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς τ α υ τ ό τ η τ α ς κ α ι
προοπτικής είναι καθοριστικό στις σηµ ε ρ ι ν έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς . Γ ι α τ ί η σ υ νο λ ι κ ή
α π ά ντ η σ η σ τ ο κ α θ ο λ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α
τ η ς κ ρ ί σ η ς κ α ι τ ω ν α ν τι θ έ σ ε ω ν τ ο υ
καπιταλισµού που οξύνονται προϋποθ έ τε ι τ ο σ τ ρ α τ ηγ ι κ ό ε π α ν ε ξ ο π λ ι σ µό
τ ο υ κ ι ν ήµ α τ ο ς κ α ι τ η ν α ν α γ έ ν ν η σ η ανανέωση της σοσιαλιστικής και κοµµουνιστικής προοπτικής.
Είναι δεύτερο, πρόβληµα πολιτικού
προγράµµατος, γιατί αν συµφωνούµε
από τη µια µεριά ότι δεν µας αρκεί
σήµερα ένα πρόγραµµα άµεσων εργατικών διεκδικήσεων, ούτε πιστεύουµε ότι µπορεί να αποτελέσει απάντηση στην κρίση ένα νεοκεϋνσιανό πρό-

ακτιβισµό του και το πραγµατικό ενδιαφέρον για
τους εργατικούς αγώνες σε όλο τον κόσµο. Ολοι
διαβάσαµε τα βιβλία του και υπήρξε ένας από τους
πιο παραγωγικούς συγγραφείς της σύγχρονης Αριστεράς. Ολοι θαυµάζαµε την εκτεταµένη και βαθειά γνώση του για την ιστορία του σοσιαλιστικού
κινήµατος. Σηµειώστε, σας παρακαλώ, ότι θέλουµε
να θεωρείτε ότι συµµετέχουµε πλήρως σε αυτόν
τον δίκαιο φόρο τιµής στη µνήµη ενός µεγάλου φίλου και µεγάλου επαναστάτη.
Σας ευχόµαστε καλή δουλειά. Κρατήστε µας
ενήµερους για το αποτέλεσµα της συζήτησης και
σχετικά µε µελλοντικές πρωτοβουλίες τις οποίες
θέλουµε να παρακολουθήσουµε στενά και να συµµετάσχουµε ενεργητικά.
Επαναστατικούς χαιρετισµούς

Ρενάτο Σοέιρο

γραµµα, µας χρειάζεται από την άλλη
µεριά ένα πολιτικό πρόγραµµα που να
ανεβάζει την πάλη των εργαζόµενων
ως το επίπεδο του πολιτικού συνολικού αγώνα ενάντια στη µεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία, την ΕΕ και το
κράτος, συνδέοντας όµως το σηµερινό επίπεδο συνείδησης και συσχετισµού µέσα στον κόσµο της δουλειάς
µε την αυριανή µας προοπτική.
Είναι, τρίτο, πρόβληµα ταξικής ανασυγκρότησης του κινήµατος, πρώτα
απ’ όλα του εργατικού, καθώς εκατοµµύρια εργαζόµενων, πρώτα απ’ όλα
της ελαστικής εργασίας και των µεταναστών είναι έξω από τα συνδικάτα,
τα οποία έτσι, ιδιαίτερα στα ανώτερα
κοµµάτια τους, γίνονται γραφειοκρατικά και συντηρητικά, ευθυγραµµισµένα
µε την κυβερνητική πολιτική, όπως
βλέπουµε τώρα τελευταία, πιο χαρακτηριστικά και στην Ελλάδα.
Είναι, τέταρτο, πρόβληµα επικοινωνίας και δρόµων επαφής και κοινής
δράσης µε το διάχυτο και αντιφατικό
νεολαιίστικο και εργατικό ριζοσπαστισµό που όπως έδειξε και ο δικός µας
∆εκέµβρης και η γρήγορη ανάπτυξη
των αντιστάσεων µετά την ανάληψη
κυβερνητικής εξουσίας από το
ΠΑΣΟΚ, δείχνει να αναπτύσσεται. Υπό
την έννοια αυτή, είναι σηµαντικό να
επιδιώκουµε εµείς και να πετυχαίνουµε την κοινή δράση στο κίνηµα απευθυνόµενοι και στις δυνάµεις της ρεφορµιστικής αριστεράς, µέσα από την
όποια κοινή δράση και δρόµους πάλης θα µπορέσουµε να πετύχουµε
ρήγµατα στα ρεύµατα αυτά.
Πέµπτο, είναι πρόβληµα ενότητας
των ίδιων των δυνάµεων της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς που υπερβαίνοντας τις µερικότητές τους, βάζοντας εκ νέου στη δοκιµασία της ζωής τις ίδιες τους τις ιστορικότητες, αξίζει να επιχειρήσουν µια νέα
σύνθεση στην κατεύθυνση της οικοδόµησης της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς του 21ου αιώνα.
Αντιµετωπίζοντας αυτό το πνεύµα
των προβληµάτων µε φιλοδοξία, επιδιώκουµε σε αυτήν την προοπτική να
εγγράψουµε το ελπιδοφόρο εγχείρηµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ξέροντας ότι
έχουµε κάνει πολύ λίγα, φιλοδοξώντας όµως να κάνουµε πολύ περισσότερα, σε ένα µέλλον µεγάλων κοινωνικών αναµετρήσεων και ανακατατάξεων στο οποίο ελπίζουµε ότι οι προσπάθειες αυτές θα µπορούν να περάσουν σε νέες πολύ µαζικότερες και
ωριµότερες στιγµές.
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Οι «αριστεροί
κοµµουνιστές»
Ένας από τους αποδέκτες της κριτικής του Λένιν στη µπροσούρα του για τον «Αριστερισµό» ήταν οι «Γερµανοί αριστεροί κοµµουνιστές» και το κόµµα τους, το KAPD
(Κοµµουνιστικό Εργατικό Κόµµα). Τον Οκτώβρη του 1919 η ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος είχε διαγράψει τους «αριστερούς», που αρνιόντουσαν τη συµµετοχή
στις εκλογές, τη δουλειά στα συνδικάτα και παρέσερναν το κόµµα σε «ένοπλες περιπέτειες». Τον Απρίλη του 1920 οι διαγραµµένοι συγκρότησαν το KAPD.
Ηταν ένα ανοµοιογενές κόµµα. Ένα µεγάλο τµήµα του ήταν πρόσφατα ριζοσπαστικοποιηµένοι νέοι εργάτες και πρώην φαντάροι. Γι’ αυτούς, για να θυµηθούµε τα λόγια
του Τσε Γκεβάρα µερικές δεκαετίες µετά, η δουλειά του επαναστάτη «είναι να κάνει
την επανάσταση» µε ένα τουφέκι στο χέρι. Όµως, στην ηγεσία τους υπήρχαν και φυσιογνωµίες που για χρόνια είχαν δώσει µάχες από την αριστερά της σοσιαλδηµοκρατίας.
Ο Αντον Πάνεκοκ ήταν ένας τέτοιος επαναστάτης. Ηταν Ολλανδός καθηγητής
αστρονοµίας, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ίδρυση ενός αριστερού σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος στην Ολλανδία. Τα µέλη του έγιναν γνωστοί ως «Τριµπουνιστές»
από το όνοµα της εφηµερίδας τους. Ο Πάνεκοκ βρέθηκε στη Γερµανία, δίδαξε στη
σχολή στελεχών του SPD και από νωρίς τάχτηκε στο πλευρό της Ρόζα Λούξεµπουργκ. Για παράδειγµα, σε µια απάντηση στον Κάουτσκι το 1912 µε τίτλο «Η µαρξιστική
θεωρία κι η επαναστατική τακτική» εξηγούσε πολύ καλά ότι το κόµµα πρέπει να προωθεί τη δυναµική των αγώνων όχι να περιµένει πότε θα «αλλάξουν οι συσχετισµοί».
Εκείνη την εποχή, ακόµα κι ο Λένιν θεωρούσε ότι η Ρόζα κι οι υποστηρικτές της ήταν
«υπερβολικοί» στις κριτικές τους στον «πάπα του µαρξισµού», τον Κάουτσκι.
Ενώ ο Μπορντίγκα στην Ιταλία θεωρούσε ότι το κόµµα των «ξεκάθαρων επαναστατών» ήταν τα πάντα και τα εργατικά συµβούλια τίποτα, για τον Πάνεκοκ τα εργατικά
συµβούλια ήταν το παν. Τα «παλιά» συνδικάτα ήταν εξαρτήµατα της κρατικής µηχανής και της αστικής τάξης πραγµάτων, ενώ τα συµβούλια ήταν οι οργανώσεις «στις
οποίες αναπτύσσεται η νέα ανθρωπότητα». Το επαναστατικό κόµµα θα έπρεπε να αρκεστεί στο ρόλο του προπαγανδιστή της µελλοντικής κοµµουνιστικής κοινωνίας µέσα
σ’ αυτά.

Μηχανισµοί
Όπως πολλές λάθος αναλύσεις, η συλλογιστική του Πάνεκοκ είχε ένα κόκκο αλήθειας στον πυρήνα της. Σε ένα κείµενο (απάντηση στον Λένιν) του 1920 µε τίτλο «Η
παγκόσµια επανάσταση κι η κοµµουνιστική τακτική», ο Πάνεκοκ υποστήριζε ότι στη
δυτική Ευρώπη και την Αµερική η αστική τάξη διαθέτει πολύ περισσότερους µηχανισµούς για τη διαιώνιση της εξουσίας απ’ ότι στη Ρωσία. Πίσω από την κρατική βία
υπήρχαν θεσµοί που εξασφάλιζαν τη διάχυση της «αστικής νοοτροπίας» στους εργάτες, τα συνδικάτα και τα κοινοβούλια ήταν δυο σηµαντικοί και δίπλα τους, η εκκλησία,
η εκπαίδευση, η οικογένεια, η µεσοαστική «νέα διανόηση»….
Μερικά χρόνια αργότερα, ο Γκράµσι στα «Τετράδια της Φυλακής» θα αξιοποιούσε
αυτή τη παρατήρηση του Πάνεκοκ. Όµως, τα συµπεράσµατά τους ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Γκράµσι υποστήριζε την ανάγκη ενός επαναστατικού κόµµατος που θα παρεµβαίνει σε όλα τα µέτωπα της ταξικής πάλης για να χτίσει την «ηγεµονία» των επαναστατικών ιδεών µέσα στη δράση. Όµως, ο τελικός στόχος παρέµενε ο ίδιος µε των
µπολσεβίκων: η συντριβή του αστικού κράτους κι η ένοπλη κατάληψη της εξουσίας.
Ο Πάνεκοκ πίστευε ότι τα «εργατικά συµβούλια» είναι το πρόπλασµα της νέας κοινωνίας στους κόλπους της παλιάς. Σύντοµα εγκατέλειψε την αναφορά στο επαναστατικό κόµµα. Η αντίφαση στη πολιτική που πρότεινε ήταν η εξής: αν η «αστική νοοτροπία» ξαναπιάνει τον έλεγχο των συνειδήσεων των εργατών µετά από προσωρινούς
κλονισµούς –όπως η Επανάσταση του 1918 στη Γερµανία- τότε, ποιοι ακριβώς θα συγκροτούσαν τα εργατικά συµβούλια;
Στη Γερµανία, τα εργατικά συµβούλια του 1919 συσπείρωναν εκατοµµύρια εργάτες. Όµως, η µεγάλη τους πλειοψηφία ακολουθούσε τα ρεφορµιστικά κόµµατα. Αυτά
τα κόµµατα αφόπλισαν τα συµβούλια, πρώτα πολιτικά και µετά κυριολεκτικά. Όµως,
δεν ήταν το τέλος: θα χρειαζόταν να φτάσει το 1923 για να ηττηθεί η γερµανική επανάσταση. Στο ενδιάµεσο, εκατοµµύρια εργάτες κινήθηκαν προς τα αριστερά, σε σύγκρουση µε τις ιδέες που είχαν µόλις δυο-τρία χρόνια πριν και τις οργανώσεις που τις
εκφράζανε.
Ο Πάνεκοκ κι οι σύντροφοί του δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι
«συµβουλιακοί κοµµουνιστές» έµειναν στο περιθώριο να διαλαλούν την ανωτερότητα
του σχήµατός τους ενώ προσπαθούσαν να στήνουν «συµβούλια» που εκφράζανε µόνο τους ίδιους.
«Τα αστικά κοινοβούλια και τα συνδικάτα είναι ιστορικά ξεπερασµένα» δήλωναν οι
«αριστεροί κοµµουνιστές» στη Γερµανία. Κι ο Λένιν τους συµβούλευε: «αυτό είναι σωστό, αλλά µη θεωρείτε ότι αυτό που είναι ξεπερασµένο ιστορικά είναι και ξεπερασµένο στη συνείδηση των µαζών». Οι επαναστάτες χρειάζονται τη πολιτική όχι απλά γενικές ιδέες, για να παρέµβουν στους αγώνες και να αλλάξουν τις συνειδήσεις.

Λέανδρος Μπόλαρης

Οι ιδέες του
Αλέν Μπαντιού
Ο γάλλος φιλόσοφος Αλαίν
Μπα ντι ού επισκ έφτ ηκ ε τη περασµ ένη βδοµ άδα τ ην Α θήνα ,
για µια σειρά διαλέξεων και εκδη λώσεω ν, µ ε αφορ µή τη κυκλοφορία τ ου βιβλίου «Η κοµµο υ ν ι σ τ ι κ ή υ π ό θ ε σ η » α π ό τ ι ς
εκδόσεις «Μεταίχµιο». Στο κείµενο που α κολουθεί ο Τζ όναθαν Μάουντερ από την εφηµερίδα Socialist Worker του Λονδίνου, εξετάζει κριτικά τις ιδέες του Μπαντιού.
Ο Μπαντιού θεωρεί ότι η ριζοσπαστική αλλαγή είναι κάτι το µοναδικό και προκύπτει από ένα «συµβάν» το οποίο διαταράσσει την επικρατούσα τάξη πραγµάτων. Παρότι
έχει αποµακρυνθεί από τον µαρξισµό, τη σκέψη του συνεχίζουν να
την απασχολούν τα ερωτήµατα του
επαναστατικού µετασχηµατισµού.
Ο Μπαντιού είναι επίσης ένας από
τους λιγοστούς Γάλλους διανοούµενους που έχουν κρατήσει µια συνεπή αντιρατσιστική στάση, για παράδειγµα έχει αντιταχθεί στην απαγόρευση της ισλαµικής µαντήλας
των κοριτσιών στα σχολεία.
Ένα από τα βασικά θέµατα της
δουλειάς του Μπαντιού, είναι ο τρόπος µε τον οποίο κυρίαρχα σύνολα
ιδεών, αξιών και ερµηνειών «ορίζουν» κάθε κατάσταση. Πως δίνουν
προτεραιότητα, δηλαδή, σε κάποια
πράγµατα και ταυτόχρονα συσκοτίζουν ή αποκρύπτουν άλλα. Για παράδειγµα, η κυρίαρχη ιδεολογία
του αµερικάνικου καπιταλισµού δίνει ιδιαίτερη αξία σε έννοιες όπως
ατοµική ιδιοκτησία, το δικαίωµα του
καταναλωτή να επιλέγει, κι η ευτυχισµένη «πυρηνική» οικογένεια.
Αλλα πράγµατα, όπως η εκµετάλλευση των εργατών, η κρατική καταστολή, ο θεσµοποιηµένος ρατσισµός και σεξισµός, δεν µετράνε.
Τον Μπαντιού τον απασχολεί ο
τρόπος µε τον οποίον τα στοιχεία
µιας κατάστασης τα οποία είναι
ανακόλουθα µε τον τρόπο µε τον
οποία αυτή παρουσιάζεται, µπορούν να σφυρηλατήσουν µια νέα
«αλήθεια» που ανατρέπει την επι-

κρατούσα τάξη πραγµάτων. Το
«συµβάν» εµφανίζεται όταν τα ανακόλουθα στοιχεία µιας κατάστασης
γίνονται εντόνως φανερά. Τέτοια
«συµβάντα» -για τον Μπαντιού- δεν
περιορίζονται µόνο στις πολιτικές
επαναστάσεις και τις αναστατώσεις, αλλά επίσης µπορεί να αφορούν τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες
ή τις επιστηµονικές ανακαλύψεις.
Για να µπορέσει αυτή η «ανακόλουθη αλήθεια» να µείνει ζωντανή,
χρειάζεται η πίστη –µέσω της αφοσίωσης και της πειθαρχίας- ενός
ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων –του
«υποκειµένου».
Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η ιδέα
έχει τη καταγωγή της στη µαοϊκή
περίοδο του Μπαντιού τη δεκαετία
του ’70. Τότε πίστευε ότι το επαναστατικό συµβάν θα προκύψει από
την αφοσίωση της επαναστατικής
πρωτοπορίας η οποία θα δρούσε
για λογαριασµό της εργατικής τάξης –του «ανακόλουθου» στοιχείου
της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Υποχώρησαν
Οι επαναστατικές αντιλήψεις του
Μ π α ν τ ι ο ύ υ π ο χ ώ ρ η σ α ν κ ά τω α π ό
το βάρος των ηττών της αριστεράς
τη δεκαετία του ’80. Εχει διατυπώσει τη θεωρία του µε λιγότερο ανοιχτά µαοϊκό τρόπο, ιδιαίτερα στο βιβλίο του «Είναι και Συµβάν». Σ’ αυτό
τ ο β ι β λ ί ο ο Μ π α ντ ι ο ύ σ τ ο χ ά σ τ η κ ε
γ ια τη φ ύση του Είναι στ η βασική
του µορφή. Υποστήριξε, ότι παρόλο
που η φύση του Είναι είναι πολλαπ λή παρ ουσιά ζετ αι σα ν ενια ίο κα ι
σ υν ε κ τ ι κό « έ ν α » . Ό µ ω ς , π ά ν τ ο τ ε ,
αυτή την συγκεκριµένη έκθεση µπορ εί να τη ν υπονοµεύσουν στοιχεία
π ου δίνουν υ πόστα ση στ η πολλα πλή φύση του Είναι.
Το βασικό πρόβληµα µ’ αυτή την
ιδιαίτερα αφηρηµένη θεωρία είναι
ότι µας λέει πολύ λίγα πράγµατα
για τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται το επαναστατικό υποκείµενο.
Ο Μπαντιού περιγράφει την αφοσίωση ενός «υποκειµένου» στο
«συµβάν», όµως δεν µας εξηγεί το
πραγµατικό του περιεχόµενο. Ανάγει το υποκείµενο σε έννοιες όπως
πειθαρχία, αφοσίωση και «εγγενή

Νοέµβρης 2005 στο Παρίσι.
Εξέγερση της νεολάιας στις
γειτονιές των µεταναστών.

αλήθεια». Ετσι, όµως, η εκτίµηση
των διαφορετικών πλεονεκτηµάτων
και δυνατοτήτων των διαφορετικών
υποκειµένων απλά παραβλέπεται.
Ας πάρουµε για παράδειγµα τις
πρόσφατες εξεγέρσεις της γαλλικής νεολαίας ενάντια στο ρατσισµό
και την ανεργία. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση στη κρατική βία;
Χρειάζονται συµµαχίες ανάµεσα
στη νεολαία, τα συνδικάτα και τα ριζοσπαστικά αριστερά κόµµατα και
ποιου είδους; Η θεωρία του Μπαντιού δεν µας βοηθάει να απαντήσουµε σε τέτοια ερωτήµατα.
Όχι µόνο αυτό, αλλά πολλές φορές υποχωρεί σε αριστερίστικες
ιδέες –όπως να κατηγορεί τα συνδικάτα ως συντηρητικά από τη φύση
τους και τα αριστερά κόµµατα γιατί
συµµετέχουν στις εκλογές. Η άλλη
όψη του ίδιου νοµίσµατος –αυτή
που µάλλον υποστηρίζει τώρα ο
Μπαντιού- είναι ότι το κράτος είναι
κάτι δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο.
Όλα τα παραπάνω δεν σηµαίνουν
ότι η αφηρηµένη σκέψη είναι από
µόνη της κακό πράγµα. Η µέθοδος
του Μαρξ στο «Κεφάλαιο» µπορεί
να αντιπαρατεθεί στη µέθοδο του
Μπαντιού. Ο Μαρξ έχει δείξει πως
είναι δυνατό να προχωρήσουµε από
µια αφηρηµένη κατανόηση των «νόµων κίνησης» του καπιταλισµού σε
µια διαδοχικά όλο και πιο συγκεκριµένη κατανόηση του τρόπου µε το
οποίο λειτουργεί το σύστηµα, µε
σκοπό να επισπεύσουµε την ανατροπή του.
Εξετάζοντας το χρήµα για παράδειγµα, ο Μαρξ απέδειξε ότι η
αφαίρεση αποτελεί ουσιαστικό
στοιχείο κάθε επιστηµονικής έρευνας. Ο Μαρξ αποκάλυψε τις εκµεταλλευτικές σχέσεις που κρύβονται
πίσω από το χρήµα, εξετάζοντάς το
πρώτα στην αφηρηµένη µορφή του.
Ο Μπαντιού αντίθετα, παρόλες
τις χρήσιµες παρατηρήσεις του,
δεν κατορθώνει να ξεφύγει από τα
πλαίσια ενός αφηρηµένου τρόπου
σκέψης. Γι’ αυτό το λόγο, η εξήγηση που προσπαθεί να δώσει στη ριζική αλλαγή, παραµένει εν τέλει
ανεπαρκής.
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Τα βιβλία
του Κρις Χάρµαν
« Ο Χ ά ρ µ α ν» , έ γ ρ α φ ε ο Π ά ν ο ς Γ κ α ρ γ κ ά ν α ς σ τ ο
άρθρο του δυο εβδοµάδες πριν, «φρόντιζε, µε τεράστι α υποµ ονή κ αι επιµονή, µε έναν α ξιοθα ύµα στ ο
πλούτο ιστορικής γνώσης, να προµηθεύει τους συντρόφους του µε τα καλύτερα ιστορικά παραδείγµατα που µπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση
τ ω ν δ υ σ κ ο λ ι ώ ν τ η ς ε π α ν α σ τ α τ ι κ ής δ ρ ά σ η ς µέ σ α
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες».
«Υπήρξε ένας εξαίρετος διανοούµενος, συγγραφέας και θεωρητικός που είχε την ικανότητα να εξηγεί µε απλούς όρους τι σήµαινε γι’ αυτόν ο µαρξισµός και πώς µπορούµε να αλλάξουµε την κοινωνία
από τα κάτω», διαβάζουµε στο αφιέρωµα, στο τελευταίο φύλλο της Εργατικής ∆ηµοκρατίας στην Κύπρο. «Ο Chris Harman µπορούσε να γράφει τόσο
καλά επειδή ακριβώς είχε κατανοήσει τον πλούτο
των µαρξιστικών ιδεών στην ολότητα τους. Τα γραπτά του αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τους επαναστάτες που θέλουν να παρέµβουν στους καθηµερινούς πολιτικούς και εργατικούς αγώνες µε ξεκάθαρες ιδέες, στρατηγική και τακτική».
Και πράγµατι ο πλούτος των ιδεών που µας άφησε ο Κρις Χάρµαν είναι εντυπωσιακός. Αν κανείς περιηγηθεί στα ράφια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
θα κατανοήσει µε την πρώτη µατιά το µέγεθος του
θησαυρού που µας κληροδότησε.

Ορµή
Από το πρώτο βιβλίο που µεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε σχεδόν δυο δεκαετίες πριν, το
«Μαρξισµός – Θεωρία και Πράξη» και που αυτές τις
µ έ ρ ε ς π ρο χ ω ρ ά ε ι σ τ η ν Γ ’ Έ κ δ ο σ ή τ ο υ , µ έ χ ρ ι τ η
«Νέα Κρίση του καπιταλισµού», το προτελευταίο βιβλίο του Κρις Χάρµαν, η συγγραφική ορµή του όπλισε χιλιάδες συντ ρόφους στ ην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσµο µε µια πλούσια φαρέτρα επιχειρηµάτων και γνώσης.
Αυτός είναι και ο λόγος που το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο προχωράει στην επανέκδοσή αυτές τις
µέρες όσων βιβλίων του έχουν εξαντληθεί όπως το
«Μαρξισµός και Εθνικισµός», ενώ µεταφράστηκε και
είναι έτοιµο να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο «πυκνά» κείµενα του Χάρµαν το «Μαρξισµός και Ιστορία
- Βάση και Εποικοδόµηµα».
Στα ράφια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου µπορούµε ακόµα να βρούµε τα βιβλία του Κρις Χάρµαν:
«Γερµανία 1918-23. Η χαµένη επανάσταση», «Η νέα
κρίση του καπιταλισµού», «Η οικονοµία του τρελοκοµείου» (2η έκδοση), «∆ΝΤ και Παγκόσµια τράπεζα –
Παγκοσµιοποίηση και αντίσταση» (2η έκδοση), «Πώς
χάθηκε η ρώσικη επανάσταση», «Μάης ‘68» (2η έκδοση), «Αντόνιο Γκράµσι – Η ζωή και οι ιδέες ενός
επαναστάτη», «Αναλύοντας τον ιµπεριαλισµό» (εκτενής επίλογος στο «Ιµπεριαλισµός και Παγκόσµια Οικ ονοµ ία» του Μπουχάριν), «Ρ ιζοσπαστ ικό Ισλά µ –
Ιµπεριαλισµός και Αριστερά».
Επίσης στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο βρίσκονται
στα αγγλικά και τα βιβλία του Κρις Χάρµαν,
« Ma rxi sm and Hi story», « Fire last tim e – 1968 a nd
after», «Explaining the crisis», «Revolution in the 21st
century» καθώς και το τελευταίο του βιβλίο «Zombie
Capitalism» στο οποίο κάνει µια εκτενή ανάλυση για
την νέα κρίση του καπιταλισµού. Τέλος υπάρχει ολόκληρη η σειρά του περιοδικού International
Socialism του οποίου ο Κρις υπήρξε αρχισυντάκτης
και είχε γράψει πολλά σηµαντικά άρθρα.

Επανεκδίδεται για 3η φορά µια από τις σηµαντικότερες εκδοτικές επιτυχίες του Μαρξιστικού
Μαρξισµός Θεωρία και πράξη». Ένα βιβλίο που αναλύει απλά αλΒιβλιοπωλείου, το βιβλίο «Μ
λά διεξοδικά τις βασικές αρχές του µαρξισµού φέρνοντας
ιστορικά παραδείγµατα για να τις εξηγήσει. Απέναντι σε όσους πιστεύουν ή διαδίδουν πως ο µαρξισµός είναι δύσκολος, ο Κρις Χάρµαν απαντάει µε
πολύ κατανοητούς και σαφής όρους αποδεικνύοντας
πως οι βασικές ιδέες του µαρξισµού δεν είναι δύσκολες. Εξηγούν, όπως δεν καταφέρνει να το κάνει καµία
άλλη θεωρία, την κοινωνία µέσα στην οποία ζούµε.
Βοηθούν να καταλάβουµε τον κόσµο που τσακίζεται
από κρίσεις, τη φτώχια που υπάρχει κάτω από τα
πλούτη, τι σηµαίνει εκµετάλλευση, τον τρόπο που καταπληκτικές εφευρέσεις µπορεί να καταλήξουν να ρίχνουν εκατοµµύρια ανθρώπους στην ανεργία, τις "δηµοκρατίες" που χρηµατοδοτούν βασανιστές και τις
πρώην "σοσιαλιστικές" χώρες που απειλούσαν η µία την
άλλη µε πυρηνικούς πυραύλους. Πρόκειται για ένα
πραγµατικό οδηγό του µαρξισµού.

Μ αρξισµός και Ιστορία - Βάση και Ε ποικοδόµη µα».
«Μ
Είναι η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που
θα κυκλοφορήσει εντός των επόµενων εβδοµάδων.
Πρόκειται για ένα δοκίµιο που είχε γράψει ο Κρις Χάρµαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για το περιοδικό International Socialism. Η σχέση της οικονοµικής «βάσης» της κοινωνίας πάνω από την οποία ορθώνεται ένα
«νοµικό και πολιτικό εποικοδόµηµα στο οποίο αντιστοιχούν συγκεκριµένες µορφές κοινωνικής συνείδησης»
σύµφωνα µε τα λόγια του Μαρξ, αποτελεί ένα από τα
πιο πολυσυζητηµένα ζητήµατα στους κόλπους των µαρξιστών. Ο τρόπος που ορίζεται αυτή η σχέση έχει άµεση πολιτική σηµασία στο πως αντιµετωπίζουµε τη πάλη
για την αλλαγή της κοινωνίας.

Μαρξισµός και Εθνικισµός”. Είναι κι αυτό ένα άρθρο
“Μ
που πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό International
Socialism το 1992. Ηταν η εποχή που µετά από δεκαετίες οι εθνικιστικές συγκρούσεις έκαναν την εµφάνισή
τους ξανά στη καρδιά της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η
κυβέρνηση της Ν∆ χτυπούσε τα τύµπανα της εθνικιστικής υστερίας για τη «Μακεδονία µας». Κι η αριστερά
έµοιαζε παραλυµένη: ένας παράγοντας γι’ αυτή την
παράλυση ήταν το γεγονός ότι οι εθνικισµοί είχαν
αναδυθεί στη πιο αιµατηρή µορφή τους στο πρώην
ανατολικό µπλοκ –εκεί που υποτίθεται ότι ο σοσιαλισµός χτιζόταν επί δεκαετίες.
Ο Χάρµαν πάντοτε συνδύαζε τη πιο διεισδυτική
ανάλυση µε τα πολιτικά ζητήµατα που αντιµετώπιζε
η αριστερά και το κίνηµα. Αυτό έκανε και στο «Μαρξισµός και Εθνικισµός» (ο τίτλος του άρθρου ήταν
«η επιστροφή του εθνικού ζητήµατος»). Εξηγεί ότι
ούτε τα έθνη υπήρχαν πάντοτε, γεννήθηκαν µαζί µε
τον καπιταλισµό, ούτε οι εθνικιστικές ιδέες είναι
κοµµάτι του «εθνικού χαρακτήρα» των λαών. Το άρθρο κυκλοφόρησε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σε αυτή τη µπροσούρα το 1993 και βοήθησε χιλιάδες αγωνιστές να προσανατολιστούν στις µάχες και τη συζήτηση εκείνης της περιόδου. Σήµερα, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί αυτή η συζήτηση επανέρχεται.

Ο δρόµος
του Νοέµβρη
και το πνεύµα
του ∆εκέµβρη
µας οδηγούν
Την Τρίτη που µας πέρασε πραγµατ ο π ο ι ήθ η κ ε µ ι α µ ε γ α λ ε ι ώ δ ης π ο ρ ε ί α
για τη µνήµη του Πολυτεχνείου χωρίς
όµως να µένει µε χαρακτήρα προσκολληµ ένο στο παρ ελθόν. Η πορεία είχε
έ να ν έ ν τ ο νο π ο λ ι τ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α κ α θώς ακουστήκαν συνθήµατα αντικαπιτ α λ ι σ µ ο ύ , α ν τ ιρ α τ σ ι σ µ ο ύ , α ν τ ιφ α σ ισµού και αντιµπεριαλισµού, συνθήµ ατ α ε π ί κα ι ρ α ό σ ο π ο τ έ άλ λ ο τ ε κα θ ώ ς
διαµορφώνονται παγκοσµίως οι υλικές
αντικειµ ενικές συνθή κες που τους δίνουν βάση.
Η διεθνής οικονοµική κρίση από το
2007 έχει υπονοµεύσει αισθητά τις
ίδιες τις βάσεις του καπιταλισµού, κάνοντας την διαρκή αναπαραγωγική
διαδικασία του µη εφικτή και δείχνοντας παράλληλα τις πραγµατικές βάσεις και περιορισµούς των σηµερινών
σχέσεων παραγωγής. Η κρίση όπως
την γνωρίζουµε από το ξέσπασµά της
το 2007, δεν είναι µια τυχαία παροδική
κρίση, αλλά ένας κρίκος σε µια ευρύτερη αλυσίδα γεγονότων που έχει ήδη
ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’70,
όπου και παρατηρούµε στατιστικά
τουλάχιστον ένα τέλος της µακράς
«άνθησης» και µια νέα σειρά παροδικών κρίσεων φτάνοντας µέχρι και τη
σηµερινή κρίση, όπου να «σπάει» ο βασικός κρίκος διαλύοντας την αλυσίδα
αυτή στο σύνολό της.

Αστάθεια
Η οι κ ο νοµ ι κ ή α στ ά θ ε ι α πα ρ ά γ ε ι
όµως και πολιτική αστάθεια, η οικονοµ ική κρ ίση γ ίνετ αι και πολιτ ική κρ ίση
µ ε έ ν α δ ι τ τ ό χ α ρ α κ τή ρ α . Α π ό τ η µ ι α
χαρακτήρα άρνησης, από την πλευρά
της κυρίαρχης πολιτικής που εφαρµόζει –ή προσπαθεί να εφαρµόσει- χρεοκοπηµ ένες οικονοµ ικές πολιτι κές του
παρ ελθόντ ος, ανίκανη παρ άλληλα να
συλλάβει το βάθος της κρίσης στο σύν ο λ ό τ ης . Α π ό τ η ν ά λ λ η , χ α ρ α κ τ ή ρ α
υ π έ ρ β α σ η ς κ α θ ώ ς σ ε ό λ η τη ν « α ν ε πτυγµένη» Ευρώπη έχει αρχίσει να ανθίζει µια αντικαπιταλιστική προοπτική
και ένα επαναστατικό διεθνιστικό κίνηµα. Ο πάγος έσπασε στην Ελλάδα µε
την εξέγερση του περασµένου ∆εκέµβρη και µόλις ένα χρόνο µετά το κίνηµα άρχισε να δείχνει τα δόντια του ξανά µε την πορεία στις 17 Νοέµβρη.
Η περίοδος του τωρινού ∆εκέµβρη
θα είναι κρίσιµη για το αντικαπιταλιστικό κίνηµα καθώς θα δείξει εάν µαθαίνοντας από τα λάθη του έχει φτάσει
σε ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης
και δράσης. Απ’ ότι φαίνεται ο δρόµος
του Νοέµβρη και το πνεύµα του περσινού ∆εκέµβρη µας οδηγούν στον τωρινό ∆εκέµβρη.

Κώστας Πάτσης, φοιτητής

Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη, 7µµ
Ο ∆ηµήτρης Λιβιεράτος στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (Φειδίου 14-16).
Παρουσιάζει το βιβλίο του Τόνι Κλιφ «ΤΡΟΤΣΚΙ 1879-1917. Προς τον Οκτώβρη»
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MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ «Γρηγόρης» (πατάρι)
Συγγρού-Φιξ 7.30µµ
Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Οµιλητής: Παύλος Γιαννούλος
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βραζιλιάνα 7.30µµ
Τα αδιέξοδα της σοσιαλδηµοκρατίας
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Σαλαντίν 7.30µµ
10 χρονιά από το Σιατλ
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 πατάρι Γρηγόρη(πλ.Κοραή) 7.30µµ
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνουµε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Ελπίδα Καµπάνη
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Goody’s (πλ. Ελευθερίας) 8.30µµ
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνουµε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Κέϊκ 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Ηλίας Γιαννοπούλος
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βινύλιο 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βέσπα 8µµ
Το πρόγραµµα της Αριστεράς
Οµιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Μίχας 7.30 µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Εργατικό Κέντρο 5.30µµ
Η επαναστατική εφηµερίδα
Οµιλητής: Νίκος Κοτσιγιάννης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Άνεµος 6.30µµ
Είναι η ανθρώπινη φύση εµπόδιο για το
σοσιαλισµό;
Οµιλητής: Στέργιος Σιδέρης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 1ος όροφος ΦΛΣ 7.30µµ

1989: Οι εξεγέρσεις που προδόθηκαν
Οµιλητής: Πολ Μπάναµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Μακ Ντόναλτς(πεζόδροµος) 8.00µµ
Εργατική τάξη: η δύναµη για να αλλάξει τον κόσµο
Οµιλητής: ΝίκοςΤουρνάς
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Ζολί 7µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Στέλιος Παραβάντης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ταβέρνα Ροζαλία 8.00µµ
Ο Λένιν και η ανατροπή του καπιταλισµού
Οµιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνουµε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Στέκι 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του τείχους
Οµιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Κίνο 7.00µµ
Ο Τρότσκι και η στρατηγική της επανάστασης
Οµιλητής: Γιώργος Πίττας
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Κάρπε Ντίεµ 7.00
Το 1989 και η πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Γιώργος Τσαµούρης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Ολντ Ποστ 7.00µµ
Η επαναστατική στρατηγική του Τρότσκι
Οµιλητής: Γιώργος Τσιρώνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Θέµις(µετρό Πανόρµου) 8.30µµ
Η οικονοµική κρίση και η επικαιρότητα του Μαρξ
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7.00µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Θοδωρής Ανδρίτσος
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 αίθουσα Χορωδίας,
δηµαρχείο Ηρακλείου 7.00µµ
Η οικονοµική κρίση και οι αγώνες
Οµιλήτρια: Βιβιάνα Καραγκούνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 Coffee time 6.00µµ
Λένιν-Το χτίσιµο του επαναστατικού κόµµατος
Οµιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 καφέ «Έχουµε και λέµε» 7.00µµ
Μαρξισµός: Θεωρία και πράξη
Οµιλήτριες: Τίνα Κατσανεβάκη, Αγγέλα
Χαραλαµπάκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 Ε∆ΟΘ 4µµ
Τρότσκι: Προς τον Οκτώβρη 1879-1917
Η ζωή και οι ιδέες ενός επαναστάτη
Οµιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (ΣυγγρούΦιξ) 7.30µµ
Λένιν: Αριστερισµός, η παιδική αρρώστια
του Κοµµουνισµού
Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ «Γωνία των Αγγέλων» 7.30µµ
Λένιν: Ο αριστερισµός, παιδική αρρώστια
του κοµµουνισµού
Οµιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαµηνά
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (πλ. Κοραή) 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Εργατικό Κέντρο 6.30µµ
10 χρόνια από την εξέγερση του Σιατλ
Οµιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Ανδρέας Καπνίσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Στέκι Νεολαίας 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Αρχιτεκτονική 7.30µµ
Ιµπεριαλισµός και πόλεµος στην εποχή του
Οµπάµα
Οµιλήτρια: Τέτη Πιπέρη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7.00µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ και η πάλη
για το Σοσιαλισµό
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Πνευµατικό Κέντρο (Ανακρέοντος 60) 6.30µµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 Αίθουσα Ανδρόγεω 7.00µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 Εργατικό Κέντρο 6.00µµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 15/12 Εργατικό Κέντρο 6.00µµ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 7.30µµ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
Εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια
από το Σιατλ
ΝΟΜΙΚΗ- ΑΣΟΕΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Αίθουσα 3 Νοµικής 2.00µµ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 12.00µµ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 Αίθριο 11µµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Ιατρική 3.00µµ
Μαθητικά Φόρουµ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 πατάρι American House,
Πασαλιµάνι 6.00µµ
Ένας χρόνος από τη δολοφονία του
Αλέξη-Να τιµωρηθούν οι ένοχοι
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 ταβέρνα Ροζαλία 4.00µµ
Μαρξισµός ή αναρχισµός
Οµιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
1 χρόνος απ’την εξέγερση, 10 χρόνια
απ’το Σιάτλ
Οµιλήτριες:Ρ. Κούτσικου, Έλ. Πανταζοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 αίθουσα Χορωδίας,
δηµαρχείο Ηρακλείου 7.00µµ
Παλαιστινιακό, Σιωνισµός και Άπαρτχαϊντ
Οµιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πατάρι Γρηγόρη (ΣυγγρούΦιξ) 7.30µµ
Κλίµα και «πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΣΟ
ΣΙΑ
ΛΙ
ΣΤΙ
ΚΟ
ΕΡ
ΓΑ
ΤΙ
ΚΟ
ΚΟΜ
ΜΑ
Παλεύουµε για
ΣOΣIAΛIΣMO
µέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης.

∆IEΘNIΣMO
και όχι "σοσιαλισµό σε µια χώρα"
ή "σοσιαλισµό µε εθνικά χρώµατα"

Oι εργάτες δηµιουργούν όλο τον πλούτο
µ έ σ α σ τ ο ν κ α π ι τ α λι σ µ ό . M ι α ν έ α κ ο ι ν ω ν ί α
απαλλαγµένη από την εκµετάλλευση, ο σοσ ι α λ ι σ µ ό ς , µ π ορ ε ί ν α δη µ ι ο υ ρ γ η θ ε ί µ ό ν ο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τ ους το ν έλ εγχο όλ ου τ ου κο ινωνικού
πλο ύτο υ και πρ ογρ αµµατ ίσο υν τη ν παραγ ω γ ή κ α ι τη δ ι α νοµ ή σύ µ φω ν α µε τι ς
ανθρώπινες ανάγκες.

H εµπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόµα και µια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν µπορεί να επιβιώσει σε αποµόνωση. Tα
καθ εστ ώτα τ ης EΣΣ ∆ µετά την ε πικράτηση το υ σταλινισµού, της Kίνας και των άλλων ανατολ ικών χωρών ήταν
κρατικοί καπιταλισµοί.
Γι’ αυτό παλεύουµε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατ ώ ν σε ό λ ο ν τ ο ν κ ό σ µ ο χ ω ρ ίς δ ι α κ ρ ί σε ις ε θ ν ικ ό τ ητ α ς
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίµησης.
Yποστηρίζουµε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα
που αντιστέκονται στην ιµπεριαλιστική καταπίεση. H δύναµη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιµπεριαλισµό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίµακα από τη Nέ α
Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπ αλεύουµε κάθ ε µορφή σοβινισµο ύ, ρατσισµού ή
σ ε ξ ι σ τ ι κ ώ ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν π ο υ α π ε ι λε ί ν α δ ι α σ π ά σ ε ι τ ο υ ς
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεµοκαπηλεία της “δικής
µας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουµε το σύνθηµα Eλληνες
και Tούρκοι εργάτες ενωµένοι.
Eίµαστε αντίθετοι στην καταπίεση των µειονοτήτων στη
Θράκη και τη Mακεδονία και στα µέτρα αστυνόµευσης των
µεταναστών.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορµισµό
O κα π ι τ α λ ι σ µ ό ς δ ε ν π α ί ρν ε ι δ ι ο ρθ ώ σ ε ι ς .
Πρέπει να ανατραπεί µε την εργατική δράση.
∆εν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόµος προς
µια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβού λιο, ο σ τρα τός, η αστυνοµία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό
κ ρ ά τ ο ς λε ι τ ο υ ρ γ ε ί γ ι α ν α πρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ α
συµφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική
τάξη θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγµένο στην άµεση δηµοκρατία, στα συµβούλια
αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.

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

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

Εξορµήσεις
µε την
Εργατική
Αλληλεγγύη
ΠEMΠΤΗ 26/11
Κουκάκι, µετρό Φιξ 6.30µµ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11
Πετράλωνα, ΗΣΑΠ 6.30µµ
Αµπελόκηποι, µετρό 7.30µµ
Γαλάτσι, Βεϊκου 6.30 µµ
Πατήσια, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου 6.30µµ
Καλλιθέα, ΗΣΑΠ 6.30µµ
Ζωγράφου, Μάρκετ Ιν 7µµ
Πέραµα, πλ. Ηρώων 10πµ
Κερατσίνι, πλ. Λαού 6µµ
Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο 7µµ
Ηράκλειο, Λιοντάρια 6µµ
Γιάννενα, Νοµαρχία 6µµ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11
Ιλιον, πλ. Ιλίου 11.30πµ
Αιγάλεω, µετρό 11.30πµ
Περιστέρι, πεζόδροµος 12πµ
Πετρούπολη, Σκλαβενίτης 11πµ
Εξάρχεια, Λαϊκή 11.30πµ
Ταύρος, ΗΣΑΠ 11πµ
Ιλίσια, Σκλαβενίτης 12πµ
Βύρωνας, Χόντος 11.30πµ
Νέα Σµύρνη, πλατεία 12πµ
Ελληνικό, σούπερ µάρκετ Βασιλόπουλος 12πµ
Πειραιάς, Σωτήρος 11.30πµ
Κορυδαλλός, πλ. Ελευθερίας 12πµ
Θεσσαλονίκη
Κέντρο, άγαλµα Λαµπράκη, 11πµ
Καλαµαριά, πεζόδροµος 11πµ
Χαριλάου, Ος. Ξένη 11πµ
Τούµπα, πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πµ
Καµάρα, Τσιµισκή µε Ναυαρίνου 11πµ
Αµπελόκηποι, πλ. Επταλόφου 11πµ
Χανιά, αγορά 11.30πµ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 Ε∆ΟΘ 6µµ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για τη
συγκρότηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης
Bδοµαδιάτικη Eφηµερίδα
του Σοσιαλιστικού
Eργατικού Kόµµατος
Eκδότης: Τάσος Αναστασιάδης
∆ιευθυντής: Πάνος Γκαργκάνας
Σύνταξη: Σωτήρης Κοντογιάννης,
Κατερίνα Θωίδου, Λέανδρος Μπόλαρης,
Λένα Βερδέ, Γιώργος Πίττας,
Κυριάκος Μπάνος, Νεκτάριος ∆αργάκης,
Νίκος Λούντος
Eκτύπωση: ∆ιεθνές ∆ίκτυο Μέσων Ε.Π.Ε.
Hλεκτρονική σελιδοποίηση: Πάνος Γαραντζιώτης
Παντελής Γαβριηλίδης
e-mail: ergatiki@otenet.gr
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, Οµόνοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177
∆ιεύθυνση Aλληλογραφίας:
TΘ 8161 Oµόνοια 100 10 Aθήνα
Κωδικός ΕΛΤΑ 7856
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Μαζική ριζοσπαστικοποίηση
Μ

ε τις µεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων
εορτάστηκε φέτος η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. ∆εκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι, φοιτητές,
µ αθη τές κα ι νεολα ίοι διαδήλωσαν στ ην Α θήνα σε µ ια πορ εία
που «µύριζε» ∆εκέµβρη.
Τα συνθήµατα της επετείου µπλέκονταν µε τα συνθήµατα των
αγώνων του σήµερα. Ενάντια στην οικονοµική κρίση και την
προσπάθεια των κυβερνήσεων και των καπιταλιστών να την
φορτώσουν στις πλάτες των εργατών και της νεολαίας, για αυξήσεις και προσλήψεις, για µόνιµη και σταθερή δουλειά, ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, τον πόλεµο, το ρατσισµό, ενάντια στον
ίδιο τον καπιταλισµό.
Η οργή για τη νέα κυβέρνηση ΠΑΟΣΚ, που ενάµιση µήνα µετά
τις εκλογές έχει πάρει πίσω όλες τις προεκλογικές τις δεσµεύεις ξεκινώντας επιθέσεις, ξεχείλιζε. «Είµαι 42 χρονών, µητέρα,
ωροµίσθια 7 χρόνια», µας είπε η Ιωάννα Αλεξίου, καθηγήτρια
φυσικής αγωγής που διαδήλωνε στα µαζικά µπλοκ των εκπαιδευτικών και του Συντονιστικού Ωροµισθίων. «Τον Αύγουστο κανονικά θα διοριζόµουν και τώρα είµαι στο αέρα µε την κυρία
∆ιαµαντοπούλου. Τι θα κάνει µε µας; Πώς θα έχουµε σχολεία;
Μίλησε µε έπαρση, δεν µου άρεσε καθόλου το ύφος της, το
αποφασίζω και διατάζω. Τέτοια αντιλαϊκή πολιτική δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι χειρότερη από τον Αρσένη.
Ηρθα από τα Τρίκαλα στην Αθήνα για 12 ώρες, για την προϋπηρεσία µου. Εφυγα από το σπίτι µου, παράτησα δουλειές γιατί
ήθελα το όνειρό µου. Ξανά πάλι ΑΣΕΠ τώρα; Στα 42 µου να κάτσω να µάθω αποστήθιση 600 σελίδες εργοφυσιολογία;
Εχουµε φτάσει στα όρια µας. Θα περιµένω εγώ τι θα κάνει
αυτή µε τους πίνακες και πού θα µε βάλει; Αλλα 7-8 χρόνια δηλαδή, στα 50 θα φτάσω, να κάνω τι; Αν τα έλεγαν αυτά προεκλογικά θα είχαν 10 µονάδες διαφορά; Παντού, σε όλους τους αγώνες θα είµαστε. ∆εν κατάλαβε η κυρία υπουργός µε ποιους έχει
να κάνει. Σε συνέντευξή της λέει ότι εξωθεσµικοί της παρουσίασαν αυτά τα µέτρα. Ποιοι είναι αυτοί; Να µας πει. Ποια είναι αυτά τα «µυαλά», οι τεχνοκράτες; Εσαεί εγώ δηλαδή θα αξιολογούµαι και αυτοί θα κάθονται στις καρέκλες τους; ∆ε θα την
αφήσουµε να µας καταστρέψει. ∆ε πρέπει να δεχτούν τίποτα οι
Οµοσπονδίες µας. Η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ πρέπει να βγουν µε απεργίες. Για να δούµε, θα το κάνουν;».

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Επικεφαλής της πορείας ήταν οι φοιτητικοί σύλλογοι και ακολουθούσε η αντικαπιταλιστική αριστερά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε ένα
από τα µεγαλύτερα µπλοκ της δεκάµηνης ζωής της και όλης της
πορείας. Ακολουθούσαν τα πανό δυνάµεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΝΑΡ, της ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος, του ΣΕΚ. Ανάµεσά τους η Κίνηση
Ενωµένοι ενάντια στο Ρατσισµό και της Φασιστική Απειλή και οι
µαθητές Anticapitalista που µε ένα µαζικότατο και πολύ δυναµικό µπλοκ έδιναν τον τόνο. «Με την ευκαιρία της επετείου της 17
Νοέµβρη 1973, είµαστε στους δρόµους για να διαδηλώσουµε
για όλα όσα συνέβησαν τότε και βέβαια για όλα όσα συµβαίνουν
τ ώρα, για τις αυθαιρεσίες του κράτ ους, για την κρίση, για τ η
βία, για µια καλύτερη παιδεία, για τους εργάτες στο λιµάνι», µας
είπε η Κωνσταντίνα Κυρίµη, από το 2ο Λύκειο Περάµατος, «Θα
συνεχίσουµε να παλεύουµε µέχρι τα αιτήµατά µας να ικανοποιηθούν.
Θέλουµε Παιδεία ανθρώπινη δωρεάν για όλους για να µπορούµε να διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας. Θα είµαστε και πάλι
το ∆εκέµβρη στους δρόµους για να διαµαρτυρηθούµε για αυτό
που έγινε στον Αλέξη για να αποτρέψουµε ξανά τέτοια φαινόµενα βίας και να µην αφήσουµε τις αυθαιρεσίες. Οργανωνόµαστε
όσο µπορούµε καλύτερα για να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε
αλλά και γιατί η ανατροπή θα έρθει µέσα από τα σχολεία µας
γιατί αυτός ο κόσµος µας ανήκει. Θα κάνουµε ό,τι περισσότερο
µπορούµε για να ρίξουµε ακόµα και τον καπιταλισµό γιατί αυτό
το σύστηµα δεν µας ταιριάζει».
Τα ίδια µαζικά και µαχητικά χαρακτηριστικά είχαν οι διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη
µε τους φοιτητικούς συλλόγους και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να έχουν τα
µεγαλύτερα µπλοκ. Γύρω στους 2000 διαδηλωτές συµµετείχαν
στην πορεία στα Γιάννενα, πάνω από 500 στα Χανιά µε πιο δυναµικό κοµµάτι τους φοιτητές, τους δασκάλους και δεκάδες εργαζόµενους stage. Πάνω από 500 διαδηλωτές και στη Λάρισα σε
µια ενθουσιώδη πορεία στην οποία κυριάρχησαν τα αντικαπιταλιστικά και αντιιµπεριαλιστικά συνθήµατα.

Η φετινή πορεία του Πολυτεχνείου ήταν η πρώτη διαδή λωση της εργατικής τάξης και
της νεολαίας µετά τη νίκη του
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Από αυτή τη ν άποψη, η εντυπωσιακή
συµµετοχή που ξεπέρασε κατά
πολύ τις εκτιµήσεις και των πιο
α ι σ ι ό δ ο ξ ω ν , ο π α λ µό ς κ α ι τ α
αιχµηρά συνθήµατα που ακουστή κα ν, α να δε ικνύουν κάποι α
πολύ σηµαντικά ζητήµατα.
Παραδοσιακά η πορεία του
Πολυτεχνείου ανήκει στην Αριστερά. Είναι η διαδήλωση που
πρωταγωνιστές είναι οι οργανωµένες δυνάµεις της και ο κόσµος της. Είναι η διαδήλωση
που «µετράνε» κάθε χρόνο,
από το ’73 µέχρι σήµερα, οι
από πάνω για να δουν που βρίσκεται ο αντίπαλός τους. Η εµφάνιση της Αριστεράς φέτος
είναι σίγουρο ότι τους ταρακούνησε για τα καλά. ∆εν είναι
τυχαίες οι εκατοντάδες προσαγωγές του Χρυσοχοϊδη µετά το
τέλος της πορείας. Οι χιλιάδες
που συµµετείχαν δείχνουν ξεκάθαρα ότι, άσχετα µε το τι
ψηφίζει κανείς στις εκλογές, η
δύναµη της Αριστεράς στο
δρόµο είναι πολύ µεγαλύτερη.
Ετσι, όσοι εκτιµούσαν τα
αποτελέσµατα των εκλογών
σαν µια απλή εναλλαγή κυβέρνησης κατασκευασµένη από το
αστικό µπλοκ το οποίο παράτησε τον Καραµανλή και υιοθέτησε τον Παπανδρέου εξασφαλίζοντας την σταθεροποίηση
του πολιτικού συστήµατος,
χρειάζεται τώρα να το ξανασκεφτούν. Αντίθετα όσοι επέµειναν ότι τα αποτελέσµατα
των εκλογών είναι άµεσα συνδεδεµένα τόσο µε την οικονοµική κρίση και το βάθεµά της όσο και µε
τις µάχες που έχει δώσει το εργατικό και
νεολαιϊστικο κίνηµα για να µην πληρώσουν
οι από κάτω τα σπασµένα, µε αποκορύφωµα τον περσινό ∆εκέµβρη, δικαιώνονται. Η
περίοδος είναι αριστερόστροφη, χιλιάδες
εργαζόµενοι και νεολαίοι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, θέλουν
να συνεχίσουν τις µάχες που έχουν ξεκινήσει και κοιτούν την Αριστερά για να το κάνουν. Η άρχουσα τάξη δεν έχει στο «τσεπάκι» της ούτε τη σταθεροποίηση του πολιτικού συστήµατος ούτε τις επιθέσεις για
την έξοδό της από την κρίση.
Ως εκ τούτου, η φετινή πορεία του Πολυτεχνείου καταρρίπτει τις µετεκλογικές
εκτιµήσεις ότι η «άνετη» νίκη του ΠΑΣΟΚ
µε το προβάδισµα των 10 µονάδων, του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς
αντίπαλο στην εφαρµογή της άγριας
αντεργατικής πολιτικής του. Μπορεί οι
ηγεσίες των συνδικάτων να κάνουν ό,τι
περνάει από το χέρι τους για να εµφανίσουν τη δική τους συναίνεση σαν συναίνεση όλης της εργατικής τάξης, όµως η βάση δεν φαίνεται να υπακούει. Η µαζική
συµµετοχή στο Πολυτεχνείου έδειξε τις
δυνατότητες που υπάρχουν για ένα νέο
ξεσηκωµό ενάντια στις επιθέσεις της νέας

Η πορεία του Πολυτεχνείου στη θεσσαλονίκη
κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λυµένα
τα χέρια του να προχωρήσει χωρίς αντιστάσεις και µετά το Πολυτεχνείο το ξέρει
ακόµα περισσότερο.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ευκαιρίες για την αντικαπιταλιστική αριστερά
µεγαλώνουν. Η εµφάνιση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην πορεία του Πολυτεχνείου ως το πρώτο µπλοκ µετά τους φοιτητικούς συλλόγους, ήταν εντυπωσιακή. Χιλιάδες εργαζόµενοι και νεολαίοι επέλεξαν να βαδίσουν
µαζί της ως εκείνο το κοµµάτι της Αριστεράς που µπορεί να ηγηθεί στους αγώνες
και να τους οδηγήσει στη νίκη. Είναι στο
χέρι των αγωνιστών της να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες που ανοίγουν.

Τρίπτυχο
Οι πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλα
τα µέτωπα, η οργάνωση των αγώνων που
ξεσπούν από τα stage µέχρι το λιµάνι, οι
ιδέες και η πολιτική συζήτηση που ανοίγει
στο κίνηµ α είναι το κρίσιµο τ ρίπτυχο για
τη συνέχεια.
Το δείχνουν οι πρωτοβουλίες που έχουν
ήδη ξεκινήσει, για παράδειγµα στο αντιρατσιστικό µέτωπο. Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι τα αντιρατσιστικά συλλαλητή-

ρια του τελευταίου διαστήµατος, η συναυλία στον Αγιο Παντελεήµονα ενάντια στους
φασίστες, η µάχη στις σχολές για να περάσουν αποφάσεις για να τιµωρηθούν οι ένοχοι για τη δολοφονία του Καµράν, ή η οργάνωση στα σχολεία του αντιρατσιστικού
κινήµατος δεν έπαιξε ρόλο για να κατέβουν οι φοιτητές και οι µαθητές στο Πολυτεχνείο; Αντίστοιχα, ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι η πρωτοβουλία των δυνάµεων
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς να ακυρώσουν τις προσπάθειες της ηγεσίας της
ΠΟΣ∆ΕΠ για συλλαλητήριο ενάντια στην
«τροµοκρατία» δεν έπαιξε ρόλο στην επιτυχία και το χαρακτήρα του φετινού Πολυτεχνείου; Η’ ότι η πρωτοβουλία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς µέσα στις Παρεµβάσεις για πανεκπαιδευτική πολιτική απεργία
στις 7 ∆εκέµβρη δεν καθόρισε το κλίµα
του Πολυτεχνείου; Ανάλογα παραδείγµατα
υπάρχουν πολλά. Μόνο αν κινηθεί έτσι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανοιχτά, ενωτικά και µε συνεχή
πολιτική συζήτηση και παρέµβαση, θα έχει
στις µάχες που έρχονται τις χιλιάδες που
διαδήλωσαν στα µπλοκ της στο Πολυτεχνείο -και πολύ περισσότερες χιλιάδες
ακόµα- στις γραµµές της.

Λένα Βερδέ
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ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ,
ΚΥΨΕΛΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
Ενωµένοι ενάντια
στο ρατσισµό

Σ

υγκροτήθηκε την Τετάρτη 18 Νοέµβρη, σε συγκέντρωση στη
∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης, η τοπική Κίνηση ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή.

Την συζήτηση άνοιξαν η Μαρίνα Βήχου, µέλος της Κίνησης Πολιτών 6ου ∆ιαµερίσµατος και του Συντονιστικού της Κίνησης, η Ρία Πατσέλλη, φοιτήτρια στο Μαθηµατικό και κάτοικος στα Πατήσια και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, µέλος του Συντονιστικού της Κίνησης και κάτοικος Κυψέλης.
Η Μαρίνα Βήχου έδωσε την εικόνα της πετυχηµένης αντιρατσιστικής συναυλίας που πραγµατοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήµονα, αποτέλεσµα της δράσης του αντιρατσιστικού κινήµατος που ανάγκασε
την κυβέρνηση σε υπαναχώρηση από την προηγούµενη τακτική ανοιχτής συνεργασίας της αστυνοµίας µε τους φασίστες του ΛΑΟΣ και
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Η επιτυχία αυτή δεν επιτρέπει εφησυχασµό αλλά επιτάσσει συνέχιση της συστηµατικής αντιρατσιστικής
δράσης, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ανοιχτού και µαζικού µετώπου
που θα διώξει τους φασίστες από την πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα και θα αντισταθεί στον ρατσισµό και τη φασιστική απειλή.
Η Ρία Πατσέλλη µίλησε για τη δράση των αντιρατσιστικών επιτροπών στις σχολές µε ψηφίσµατα και συλλογή υπογραφών για την τιµωρία των δολοφόνων του Μοχάµεντ Καµράν και για την ανάγκη ανάλογης δράσης στις γειτονιές του 5ου και 6ου διαµερίσµατος. Η δράση
της τοπικής επιτροπής µπορεί να απλωθεί στα σχολεία, στους εργατικούς χώρους, αλλά και σε κάθε κίνηµα που αγωνίζεται για την ποιότητα ζωής στις γύρω περιοχές (ενδεικτικά αναφέρθηκε το κίνηµα για το
πάρκο στη Βίλα ∆ρακοπούλου).
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου θύµισε τις µάχες µέσα από τις οποίες ξεπήδησε η Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή: την
ρατσιστική νοµοθεσία που εισήγαγε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µετά τις ευρωεκλογές του Ιούνη, τα πογκρόµ κατά των µεταναστών από το κράτος και τις φασιστικές συµµορίες, αλλά και τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια της 9 Ιούλη και τις κινητοποιήσεις στις γειτονιές (Νίκαια, Νέα Ιωνία, Λαµπρινή, κλπ). Η τοπική Κίνηση µπορεί να
πρωτοστατήσει σε πολλές µάχες, ανάµεσά τους στη συνέχιση της
δράσης για να διωχτούν οι φασίστες από τον Άγιο Παντελεήµονα, να
απλωθεί η αντιρατσιστική καµπάνια σε όλους τους φορείς και τους
κατοίκους των περιοχών µας, που είναι και ο µοναδικός τρόπος να
αναγκαστεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να γίνουν πράξη τα αιτήµατα
του αντιρατσιστικού κινήµατος.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, τοποθετήθηκαν µέλη του ΣΥΝ, των
Οικολόγων Πράσινων, του ΣΕΚ, της Αφγανικής Κοινότητας, της Κίνησης Πολιτών του 6ου ∆ιαµερίσµατος, κ.α. Ανάµεσά τους:
Ο Χρήστος Ρουµπάνης έθεσε το ζήτηµα της παρέµβασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας για το άνοιγµα της παιδικής χαράς του
Αγίου Παντελεήµονα. Η Κατερίνα Θεοχάρη ενηµέρωσε ως διαµερισµατικός Σύµβουλος για τις σχετικές ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί. Ο Γιώργος Πίττας θύµισε τις παλιότερες µάχες στην Κυψέλη
ενάντια στις ρατσιστικές προκλήσεις της Χρυσής Αυγής και τα διδάγµατα που δίνουν για το σήµερα. Η Αρετή Αγραφιώτου πρότεινε τη συνεργασία µε την Αφγανική Κοινότητα για την υλική βοήθεια στους
πρόσφυγες που ζουν στις περιοχές µας. Ο Θανάσης Καµπαγιάννης
τόνισε την αξία της κινηµατικής δράσης από τα κάτω σε κάθε γειτονιά, φέρνοντας το παράδειγµα από τη δράση στο Γαλάτσι. Η παρέµβαση του εκπροσώπου της Αφγανικής Κοινότητας για τις συνθήκες
ζωής και µετανάστευσης των προσφύγων χειροκροτήθηκε από όλους
τους παρευρισκόµενους.
Αποφασίστηκαν:
- Η ανάληψη πρωτοβουλίας για παράσταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας για την πλατεία και την παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήµονα.
- Η διοργάνωση εξορµήσεων µε υλικό που ανέλαβαν να γράψουν
µέλη της Κίνησης στις γειτονιές.
- Η διακίνηση αντιρατσιστικού ψηφίσµατος σε σωµατεία και συλλόγους, καθώς και η διακίνηση κειµένου υπογραφών.
- Η οργάνωση αντιρατσιστικών εξορµήσεων στα σχολεία της περιοχής (Πατήσια, Γκράβα, κλπ), σε συνεργασία µε τις ΕΛΜΕ (εκθέσεις
φωτογραφίας, συζητήσεις µε τους µαθητές, κλπ).
- Η συνέχιση της δράσης για τη διεύρυνση των συµµετοχών στην
τοπική Κίνηση.

Τοπική Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισµό
και τη Φασιστική Απειλή
(περιοχές 5ου, 6ου ∆ιαµερίσµατος)

Από τη συναυλία στον Άγιο Παντελεήµονα στις 2 Νοέµβρη

Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές
25χρ όνος, µέλος εξτρε µιστι κής οργ άνωσης, συλλαµβάνεται πριν από είκοσι µέρες. Στη ν κατ οχή τ ου βρ ίσκεται πτυσσόµενο κλοµπ, που επιχειρεί να χρησιµοποιή σει κατά παρευρ ισκόµενω ν σε δη µόσια
συγκέντρωση. Οδηγείται στον εισαγγελέα
κα ι τ ου α παγγέλλοντα ι κ ατη γορίες. Όχι,
δεν είνα ι µέ λος καµ ιά ς « συ νωµ οσί ας » ή
κ ά π ο ι ο υ « π υ ρ ή ν α τ η ς φ ω τ ι ά ς » . Κα ι ό χ ι ,
δεν το ακούσατε σε κανένα δελτίο ειδήσεων και καµία εφηµερίδα. Είναι µέλος κοιν ο β ο υ λ ε υ τι κ ο ύ κ ό µ µα τ ο ς , τ η ς ν ε ο λ α ί α ς
τ ο υ Λ Α Ο Σ . Κ α ι σ υ ν ε λ ή φ θ η τ η µ έ ρ α τη ς
αντιρατσιστικής συναυλίας στον Άγιο Παντελεήµονα, στις 2 του Νοέµβρη. Και βέβ α ι α , δ ε ν ε ί να ι « κ ά τ ο ι κ ο ς » τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς
π ο υ τ ά χ α µ π ο ύ χ τ ισ ε µ ε τ ο υς µ ετ α ν ά στες…
Η πραγµατοποίηση της αντιρατσιστικής
συναυλίας τη ∆ευτέρα 2 Νοέµβρη στην
πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα αποκάλυψε τους «αγανακτισµένους κατοίκους»
σαν αυτό που πραγµατικά είναι: στηµένοι
φασίστες, µέλη του ΛΑΟΣ και της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, που µε ωµή βία
τραµπουκίζουν µετανάστες και κατοίκους.
Το ΛΑΟΣ υποτίθεται ότι είναι ένα «κυριλέ»
κοινοβουλευτικό κόµµα. Όµως η συγκεκριµένη ιστορία αποδεικνύει ότι το κόµµα
του Καρατζαφέρη, εκτός από τους φασίστες µε γραβάτες, συσπειρώνει και φασίστες µε ρόπαλα.
Το νέο συσκοτίστηκε µε συντριπτική
οµοφωνία από τα ΜΜΕ, ακόµα και από τα
συνήθως λαλίστατα ακροδεξιά µπλογκ. Ο
τρόπος µε τον οποίο µαθεύτηκε ήταν µέσω των «αντιδράσεων» που εκδηλώθηκαν
στο κόµµα του Καρατζαφέρη για την «ελλιπή» στήριξη του µέλους του. Αναδηµοσιεύουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα
από την ακροδεξιά φυλλάδα Ελεύθερη
Ώρα (09/11/09):
«Την προηγούµενη ∆ευτέρα, 2 Νοεµβρίου στον Άγιο Παντελεήµονα, έλαβε χώρα
µια «αντιρατσιστική» συναυλία, η οποία
διοργανώθηκε από κάποιες «παραφυάδες» του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Η συναυλία ήταν
προγραµµατισµένη για αργά το απόγευµα. Το µεσηµέρι, στην πλατεία είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι, οι οποίοι διαµαρτυρόντουσαν για την εκδήλωση...
Κάπου εκεί έλαβαν χώρα κάποια µικροεπεισόδια, που κατέληξαν µε την σύλληψη
δύο νεαρών, από τις αστυνοµικές δυνά-

µεις, που πρέπει να οµολογήσουµε ότι
φέρθηκαν µε ιδιαίτερη βαναυσότητα, τόσο έναντι των συλληφθέντων, όσο και των
υπολοίπων κατοίκων. Ο ένας από τους
δύο συλληφθέντες, ήταν µέλος της Νεολαίας του Ορθόδοξου Συναγερµού, µε
αρκετά βαριές µάλιστα κατηγορίες, από
ότι µαθαίνουµε όµως, ανυπόστατες.
Είναι αλήθεια, ότι επακολούθησε κάποια κινητοποίηση, στον ΛΑΟΣ, µε δικηγόρους να σπεύδουν στην ΓΑ∆Α, προκειµένου να αναλάβουν την υπόθεση του νεαρού συλληφθέντα. Ακόµη στελέχη της
ΝΕΟΣ – όπως µαθαίνουµε και ο πρόεδρός
της Γιάννης Παναγιωτακόπουλος – βρέθηκαν έξω από την Γενική Ασφάλεια, προσπαθώντας να βοηθήσουν τον συλληφθέντα, µε όποιον τρόπο µπορούσαν. Σωστή,
λοιπόν η έµπρακτη αλληλεγγύη στον νεαρό συλληφθέντα. Έτσι πρέπει να αντιµετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις.

“Μέλη του”
Μετά όµ ως, ακολούθησε µια πολύ περ ί ε ρ γη σ ι ω π ή . Τ ο κ ό µ µ α α π ο φ ά σ ι σ ε ν α
µην... «σηκώσει» το θέµα, καθώς δεν είχε
λάβει ποτέ οργανωµένα µέρος σε συγκέντρωση κατοίκων του Αγίου Παντελεήµονα, παρόλο που µέλη του, κάτοικοι της περιοχή ς και συµ παραστάτ ες, βρισκόντουσαν αρκετά συχνά στην περιοχή. Ιδιαίτερα
η νεολαία της τοπικής επιτροπής του 6ου
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος.
Αυτή η κατάσταση έγινε αφορµή και για
κάποιες ... «ενστάσεις» για την διαχείριση
τέτοιων καταστάσεων στο κόµµα, καθώς
πολλοί θεώρησαν ότι ήταν µια καλή ευκαιρία για άρθρωση αντιπολιτευτικού λόγου
στο ΠΑΣΟΚ, που αντιµετώπισε µε τέτοια
σκληρότητα την διαµαρτυρία των κατοίκων. Φαίνεται όµως ότι τελικά επικράτησε
η άποψη που θέλει τον ΛΑΟΣ να παλεύει
µόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο».
Βέβαια, τα περί «κατοίκων που συνέλαβε η αστυνοµία» αποκαλύφθηκαν χυδαία
ψέµατα. Από συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Κόσµο» (15.11.09), µαθαίνουµε ότι ο
τραµπούκος του ΛΑΟΣ δεν είναι κάτοικος
της περιοχής! Λέει χαρακτηριστικά: «Έµαθα από φίλους που κατοικούν στον Άγιο
Παντελεήµονα, ότι θα συγκεντρώνονταν
στην πλατεία για να εµποδίσουν µια παράνοµη συναυλία υπέρ της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης και αποφάσισα να

ενώσω τη φωνή µου µαζί τους. Εδώ και
πολύ καιρό παρατηρούσα µέσω διαδικτύου την απόγνωση των κατοίκων… και δεν
µπορούσα ως Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος να παρακολουθώ άλλο άπραγος
αυτή την κατάσταση»… Με τον ίδιο τρόπο
είχε δικαιολογήσει τις πράξεις του και ο
δολοφόνος Καζάκος, όταν το 1999 µέσα
σε µία νύχτα είχε πυροβολήσει 8 µετανάστες γύρω από την περιοχή της Οµόνοιας.
Αυτό είναι το πραγµατικό πρόσωπο του
ΛΑΟΣ. Μαζί µε τους ναζί της Χρυσής Αυγής και τον παραστρατιωτικό Σύνδεσµο
Ελλήνων Εφέδρων, θέλουν να ελέγξουν
τους δρόµους και τις γειτονιές, ξεκινώντας από τον Άγιο Παντελεήµονα. Θέλουν
να ακολουθήσουν το παράδειγµα των Ιταλών νεοφασιστών που, µε την ανοιχτή πια
στήριξη της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι,
περιπολούν δήθεν για «λόγους ασφάλειας» σε ιταλικές πόλεις.
∆εν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του
Στρατιωτικού Συνδέσµου Εφέδρων, ονόµατι ∆. Πιπίκιος, πρωτοστατεί στους «αγανακτισµένους κατοίκους» του Αγίου Παντελεήµονα και δηλώνει ότι «µόνο η Χρυσή Αυγή µπορεί να µας προστατέψει». Ούτε είναι τυχαίο ότι σε συνέντευξή του τον
φετινό Σεπτέµβρη ζητούσε µε αφορµή τις
πυρκαγιές και την «εθελοντική» δράση
του Συνδέσµου «να µας δώσουν εξοπλισµό για να κινούµαστε ανεξάρτητα», την
ίδια στιγµή που έσπερνε βρωµιές για δήθεν αναρχικούς που βάλανε γκαζάκια και
τάχα ανάψανε τη φωτιά στο Γραµµατικό.
Και βέβαια δεν είναι ατύχηµα ότι στην κοπή πίττας αυτού του ευαγούς συνδέσµου
παρευρέθηκε ο τότε γενικός διευθυντής
του ΛΑΟΣ στρατηγός εν αποστρατεία Γ.
Καραποστόλου…
Οι εργαζόµενοι και η νεολαία στην
Ελλάδα ξέρουν στο πετσί τους τι πάει να
πει παρακράτος. Οι δολοφόνοι του Λαµπράκη και οι βασανιστές της Χούντας
έχουν ντυθεί τη στολή των «αγανακτισµένων κατοίκων». Σπεκουλάρουν πάνω στην
απογοήτευση του κόσµου από τη φτώχεια
και την ανέχεια και πάνε να την στρέψουν
ενάντια στους πιο αδύναµους της κοινωνίας µας, στους πρόσφυγες και τους µετανάστες. Γελιούνται όµως. Γιατί, και αυτή
τη φορά, δεν θα περάσουν.

Θανάσης Καµπαγιάννης

Νο 894
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Νέα από τους χώρους
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Οχι στο
χαράτσι µε
τα διόδια

Εκλογές ΕΙΝΑΠ
17 ∆εκέµβρη

Σ ε ν έ α κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η τ η ν Κ υ ρ ι ακ ή
29/11 στις 12 το µεσηµέρι στα διόδια
τ ω ν Αφ ιδνών, κα λού ν οι κά τοι κοι κα ι
ε ρ γ α ζό µ ε ν ο ι π ο υ σ υ µ µ ε τ έ χ ο υν σ τ η ν
επιτροπή αγώνα κατά των διοδίων, µετά τις αυξήσεις και τα νέα διόδια που
κ α τ α σ κ ε ύ ασ ε η π ο λ υ ε θ ν ι κ ή ι δ ι ω τ ι κ ή
εταιρία «Νέα Οδός» που εκµεταλλεύεται την εθνική οδό Αθηνών Λαµίας.

Στις 17 ∆εκέµβρ η οι νοσοκοµειακοί γιατ ροί της Αθήνας και του Πειραιά ψηφίζουν για την ανάδειξη νέου
∆Σ της ΕΙΝΑΠ και εκλέγουν αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από
τις 5 εώς τις 7 Φλεβάρη 2010.

Η πρώτη µεγάλη κινητοποίηση που
πραγµατοποίησαν την Κυριακή 15/11
ήταν ιδιαίτερα δυναµική. Πάνω από
1200 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στα
διόδια έσπασαν τις µπάρες και απελευθέρωσαν χιλιάδες ταξιδιώτες από το
χαράτσι που έχουν επιβάλει τα ιδιωτικά
συµφέροντα. Η ίδια εικόνα και την επόµενη Κυριακή 22/11. Χιλιάδες οδηγοί
πέρναγαν κορνάροντας ή σταµατούσαν να συγχαρούν για την πρωτοβουλία τους, τους κατοίκους. Πάνω από
800 υπογραφές περαστικών συγκεντρώθηκαν σε µια κινητοποίηση που είχε πανηγυρικό χαρακτήρα παρά τον
εκφοβισµό που προσπάθησαν να επιβάλουν µπράβοι και διευθυντές της
εταιρίας.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν η
«Νέα Οδός» έβαλε µπάρες εγκλωβίζοντας τους χιλιάδες κατοίκους των 14
∆ήµων και κοινοτήτων της περιοχής
που σύµφωνα µε το νόµο έχουν δικαίωµα να ΜΗΝ πληρώνουν. «Μόνιµο αίτηµα της επιτροπής είναι η κατάργηση
της σύµβασης µε την ιδιωτική εταιρία,
και εν τέλει η κατάργηση των διοδίων
για όλους, πόσο µάλλον για τους κατοίκους που χρησιµοποιούν τον δρόµο
πολλές φορές καθηµερινά», τονίζεται
στην ανακοίνωση της επιτροπής.
Ωστόσο το ποτήρι ξεχείλισε πλέον
µε την εταιρία να λειτουργεί ως κράτος
εν κράτη. Να αυξάνει τα διόδια κατά
βούληση φτάνοντάς τα στα 3.20 ευρώ
και να απαγορεύει ακόµα και στους κατοίκους να διέρχονται δωρεάν, ενώ αρνείται ακόµα και τις συµβατικές της
υποχρεώσεις, την κατασκευή δηλαδή
ασφαλών παράπλευρων δρόµων.
«Εµείς οι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι των περιοχών, από τις Αφίδνες µέχρι τον Ωρωπό, δεν υποκύπτουµε στο
εκβιαστικό δίληµµα του τύπου “να
πληρώνουµε το παράνοµο χαράτσι ή
να διακινδυνεύουµε τη ζωή µας στον
άθλιο και ηµιτελή παράδροµο”. Αποφασίσαµε ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, να
µη δίνουµε το ονοµατεπώνυµό µας και
αρνούµαστε να παραλάβουµε οποιοδήποτε χαρτί», αναφέρεται σε άλλο
κοµµάτι της ανακοίνωσης.
Η πολιτική-πολιτιστική Λέσχη
“Εκτός γραµµής” διοργανώνει το
Σάββατο 28/11 στις 7.30µµ συζήτηση µε θέµα: «20 χρόνια από την κατάρρευση των καθεστώτων του
‘υπαρκτού σοσιαλισµού’». Οµιλητές
θα είναι ο Βαγγέλης Χωραφάς και ο
Πάνος Γκαργκάνας. Η Λέσχη βρίσκεται στην οδό Στρατηγοπούλου 7
και Μαυρίκου (Χαρ. Τρικούπη, στάση Λασκάρεως).

Οι εκλογές στην ΕΙΝΑΠ γίνονται
σε µία περίοδο που οι νοσοκοµειακοί γιατροί έχουν µπροστά τους
κρίσιµες µάχες ενάντια στις περικοπές στους µισθούς και στις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία, που
έχει αποφασίσει η κυβέρνηση µε
πρόσχηµα την οικονοµική κρίση
και τα ελλείµµατα.
Η ανάγκη να ξαναπιάσει το κίνηµα των νοσοκοµιακών γιατρών
το νήµα των σκληρών αγώνων
που έδωσε κόντρα στις επιθέσεις και τις προκλήσεις της
προηγούµενης κυβέρνησης της
Ν∆, είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Αυτή η προοπτική όµως δεν είναι µόνο αναγκαία αλλά και
εφικτή. Αυτό έδειξε η προηγούµενη
περίοδος όπου χιλιάδες νοσοκοµειακοί γιατροί συγκρούστηκαν µε την
πολιτική του Αβραµόπουλου και τους
συµβιβασµούς της ηγεσίας στην
ΟΕΝΓΕ και στην ΕΙΝΑΠ. Η εξέγερση
των ειδικευόµενων οδήγησε στην

ανατροπή του έκτακτου συνεδρίου
της ΟΕΝΓΕ, στην πενθήµερη απεργία του Σεπτέµβρη και τις µαζικές
συνελεύσεις του Οκτώβρη και Νοέµβρη. Η ίδια δύναµη µε την απειλή
του εφηµεριακού κραχ και µέσα στην

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Την Πέµπτη 18/11 πραγµατοποιήθηκε
εξόρµηση στο 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά που έχει
κατάληψη. Τα αιτήµατα αφορούν την κατάσταση του σχολείου, η οποία είναι άθλια.
∆εν έχουν ούτε βρύσες για να πλυθούν,
δεν έχουν βιβλία και υπάρχει τεράστια έλλειψη καθηγητών. Μαζεύτηκαν κάµποσες
υπογραφές για τον Μοχάµεντ Καµράν.
Υπέγραψαν πολλά παιδιά. Ήταν εκπληκτικό
πόσο ενηµερωµένα ήταν, γνώριζαν για τη
δολοφονία του και έπαιρναν θέση για την
άθλια κοινωνία που ζούµε και ότι αυτός ο
κόσµος πρέπει να αλλάξει.
Η υποδοχή που µας έκαναν τα παιδιά
ήταν πάρα πολύ καλή, συζήτησαν µαζί µας
και τρία από αυτά οργανώθηκαν στο ΣΕΚ.

Λουκία Παπανικολοπούλου

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

κοινή δράση του συντονιστικού της Αθήνας ενάντια στην συµβιβασµένη
ηγεσία της ΕΙΝΑΠ και της
ΟΕΝΓΕ, ανάγκασε τον
Αβραµόπουλο να δεχτεί
την υπογραφή της πρώτης
ΣΣΕ για τους νοσοκοµειακούς γιατρούς.
Σε αυτές τις µάχες πρωτοστάτησαν οι δυνάµεις της
ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο χώρο
των νοσοκοµειακών γιατρών.
Η ενδυνάµωσή τους και στις
εκλογές θα στείλει µήνυµα και
στη νέα ηγεσία του υπουργείου και στη συνδικαλιστική ηγεσία ότι το κίνηµα των νοσοκοµειακών γιατρών είναι αποφασισµένο να συνεχίσει.
Αυτός είναι ο λόγος που η
Πρωτοβουλία
ΓΕΝΟΒΑΝΥΣΤΕΡΙ στην ΕΙΝΑΠ, έστειλε
ενωτικό κάλεσµα στην ΑΡΣΙ για
κοινό κατέβασµα στις εκλογές.
Αυτή η προοπτική µπορεί να
ανοίξει νέες δυνατότητες για να εκφραστεί και στις εκλογές η δυναµική
του κινήµατος και να ανοίξει µία ελπιδοφόρα προοπτική για ανατροπές
και στο ∆Σ της ΕΙΝΑΠ.

ΧΑΝΙΑ
Εκδήλωση µε αφορµή τον ένα χρόνο από την απεργία πείνας των
15 µεταναστών στα Χανιά, πραγµατοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο
στις 20/11, από το Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την προβολή ενός βίντεο, από τις πιο κρίσιµες στιγµές των 26 ηµερών του αγώνα των 15 απεργών πείνας και
του συγκλονιστικού κινήµατος αλληλεγγύης, µέχρι την νοµιµοποίησή
τους. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν οι
ίδιοι οι απεργοί πείνας και άλλοι µετανάστες απ’ όλη την Κρήτη, αλλά
και εκπρόσωποι φορέων (Σύλλογος ∆ασκάλων, Π.Α.ΜΕ., Ταξική Πορεία, Κίνηση Ε.Ε.Ρ.Φ.Α., Στέκι Μεταναστών, κατάληψη Rosa Nera).
Κοινή ήταν η εκτίµηση ότι η απεργία πείνας και το κίνηµα αλληλεγγύης δηµιούργησαν µια µικρή ρωγµή στην Ευρώπη - Φρούριο και ότι
αντλούµε εµπειρίες δύναµης για να παλέψουµε για νοµιµοποίηση
όλων των µεταναστών µε ίσα δικαιώµατα, για να σταµατήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις των κυβερνήσεων και της αστυνοµίας, αλλά και
των φασιστικών οµάδων που προσπαθούν να εµφανιστούν στην πόλη
µας.

1ο ΕΠΑΣ Πειραιά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Επίθεση µε µολότοφ έγινε στο σπίτι του Γιάννη Γιαννατσή, στελέχους του ΕΕΚ και ενεργού µέλους των τοπικών κινηµάτων, τα
ξηµερώµατα της 20ης Νοεµβρίου. Από την επίθεση προκλήθηκαν
µεγάλες υλικές ζηµιές, αλλά ευτυχώς όχι κάποιος τραυµατισµός.
Ήταν µια προσπάθεια τροµοκρατίας και εκφοβισµού του συντρόφου (και των αγωνιστών γενικά). Οι τοπικοί πυρήνες του ΣΕΚ
στα Πετράλωνα και στο Κουκάκι καταδικάζουν απερίφραστα και
µε τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον σύντροφο Γιάννη.
Χρειάζεται να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να αποµονώσουµε τους φασίστες σε όλες τις γειτονιές, να µαζικοποιήσουµε
τα κινήµατα πόλης, να µην υπάρξουν ξανά τέτοιες επιθέσεις.

Χρήστος Κιούπης

Στάση Εργασίας και Γενική Συνέλευση έχει την Πέµπτη 26/11 το σωµατείο
ερ γαζοµένω ν στ ην Intracom. Η συνέλευση γ ίνεται εξ αναβολής αφού την
περασµένη Πέµπτη 19/11 δεν πραγµατ οποιήθηκε λόγω έλλειψης απα ρτίας,
παρά το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν
πάνω από 350 εργαζόµενοι.
Το θέµα της συνέλευσης είναι η
πραγµατοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων για αυξήσεις στους µισθούς.
Η πρόταση του ∆Σ του σωµατείου,
που υιοθετήθηκε ύστερα από πρόταση
της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ στην
Intracom, προς τη Γενική Συνέλευση
είναι η πραγµατοποίηση δύο 24ωρων
απεργιών µε βασικό αίτηµα αυξήσεις
10% στους βασικούς µισθούς και διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

ΟΤΟΕ
Πρα γµατ οποι ήθηκε τη ν περασµένη
βδοµάδα το 29ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ.
Η κ υ β έ ρ ν ησ η τ ο υ Π ΑΣ ΟΚ π α ρ ά τι ς
π ρ ο εκ λ ο γ ικ έ ς κ ατ α γ γε λ ί ες γι α τ η ν
«απληστία» των τραπεζιτών, συνεχίζει
στ α χνάρ ια τη ς Ν ∆. ∆ ι σε κα τ οµ µ ύρ ια
για τις τράπεζες, επιθέσεις στους εργ αζ ό µε ν ο υς. Ο ι τρ α π ε ζ ο ϋπ ά λ λ η λ ο ι
έχουν «ανοιχτούς» λογαριασµούς: Το
ψ ε υ το - Ε Τ Α Τ το υ νό µ ου τ ο υ Α λ ογ οσκούφη για το ασφαλιστικό τους, την
επί θεση στ η κλαδική συλλογι κή σύµβαση από τους τραπεζίτες, τη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων.
Μετά την απεργία του 2005 η ηγεσία της ΟΤΟΕ δεν συνέχισε στη πορεία της µαχητικής σύγκρουσης µε
αυτές τις επιλογές. Οι δυνατότητες
υπήρξαν, όπως έδειξε ο πανεργατικός
ξεσηκωµός του 2008 για το ασφαλιστικό της Πετραλιά, µε τους τραπεζοϋπάλληλους της Τράπεζας της Ελλάδας
στη πρώτη γραµµή. Τέτοιες µάχες θα
χρειαστούν απέναντι και στη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Το συνέδριο λίγο το απασχόλησε
αυτή η συζήτηση. Η εκλογή 2 µελών
στο Γενικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας από το ψηφοδέλτιο της «Συνεργασίας» -το οποίο στήριξαν κι οι δυνάµεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς- είναι δείγµα ότι οι φωνές που
έχουν αυτό τον προσανατολισµό δυναµώνουν στην ΟΤΟΕ.

ΓΑΛΑΤΣΙ
Την Τετάρτη 2 ∆εκέµβρη, στην αίθουσα του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου (Ορφέως
16), στις 7µµ, συλλογικότητες και πολίτες του Γαλατσίου µας καλούν σε ανοιχτή αντιρατσιστική εκδήλωση µε τίτλο «Χτίζουµε γέφυρες, όχι τείχη».
Στην εκδήλωση θα µιλήσουν εκπρόσωποι µεταναστών, καθώς και η εκπαιδευτικός Στέλλα
Πρωτονοτ άριου, που πρωτοστάτησε σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη
Γκράβα για τα παιδιά των µεταναστών της περιοχής µας. Παρεµβάσεις στη συζήτηση θα κάνουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωµατείων της περιοχής (ΕΛΜΕ, ∆ιδασκαλικός Σύλλογος) και της Ένωσης Γονέων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχτούν τα προβλήµατα των µεταναστριών και
των µεταναστών και να προωθηθούν λύσεις στην κατεύθυνση της νοµιµοποίησης, των
ίσων δικαιωµάτων στην παιδεία, την υγεία, την εργασία και των κοινών αγώνων όλων
των εργαζόµενων.
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1-2 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ
Σύνοδος ΟΑΣΕ
στην Αθήνα

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ, 6.30µµ Προπύλαια
∆ιεθνής Σύνοδος γερακιών οργανώνεται στις 1 και 2 ∆εκέµβρη στην
Αθήνα. Ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Η Χίλαρι Κλίντον µαταίωσε τελικά την επίσκεψή της στην Ελλάδα προκειµένου να συµµετάσχει στη σύσκεψη του ΟΑΣΕ. Με τις µεγάλες κινητοποιήσεις που υποδέχονταν τον Μπιλ Κλίντον το 1999, αλλά
και την παράδοση που αρχίζει πλέον να δηµιουργείται µε τις “µαταιώσ εις” όλων των τέως Αµερικανών υπουργών εξ ωτ ερικών χαραγµένη
σ τη µν ήµη, η Χίλαρι Κ λίν τον µα ταίωσε και αυτή την επίσ κεψη σ την
Ελλάδα και µάλισ τα για δεύτερη φορά (η πρώτ η ήτ αν το καλο καίρι
στην Κέρκυρα και είχε µαταιωθεί για λόγους υγείας).
Ο ΟΑΣΕ είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός “ασφάλειας” στον κόσµο,
µε 56 µέλη που απλώνονται από τις ΗΠΑ µέχρι το Κιργιστάν και από
τη Νορβηγία ως την Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση υποδέχεται τα γεράκια του πλανήτη, έχοντας την προεδρία του Οργανισµού στη διάρκεια του 2009.
Ο ΟΑΣΕ συντονίζει πολιτικά και στρατιωτικά τις πρωτοβουλίες στις
οποίες παίρνουν µέρος ΕΕ, ΝΑΤΟ αλλά και η Ρωσία. Αυτό που ονοµάζουν “ασφάλεια και συνεργασία” είναι ενέργειες όπως η συµµετοχή
στη δύναµη κατοχής του Κοσόβου, και η προστασία των καθεστώτωνµαριονέτα σε Ιράκ και Αφγανιστάν.
Η Κεντρική Ασία και η κατοχή του Αφγανιστάν βρίσκεται στο κέντρο
του ενδιαφέροντος του ΟΑΣΕ. Εξάλλου, την προεδρία του οργανισµού µετά την Ελλάδα, αναλαµβάνει το Καζαχστάν, η µεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Ασίας µε κοµβικό ρόλο για την τροφοδοσία των κατοχικών στρατευµάτων. Την Τετάρτη 18 Νοέµβρη η ΧίλαρΙ Κλίντον
βρέθηκε στο Αφγανιστάν και συναντήθηκε µε τον Χαµίντ Καρζάι, λίγο
µετά την παρωδία της ορκοµωσίας του ξανά στη θέση του προέδρου.
Ο Καρζάι “εκλέχθηκε” πρόεδρος µε εκλογές που ο ίδιος ο ΟΗΕ κατήγγειλε ως εκλογές νοθείας, αφού παραιτήθηκε ο αντίπαλός του από
τον δεύτερο γύρο. Μετά τη λήξη του τελευταίου “Πολεµικού Συµβουλίου” την περασµένη Τρίτη, ο Οµπάµα αναµένεται να ανακοινώσει τις
αποφάσεις του σχετικά µε τον πόλεµο στο Αφγανιστάν και την αποστολή ακόµα περισσότερων στρατιωτών, βάζοντας ακόµα µεγαλύτερες πιέσεις στις κυβερνήσεις που θα συµµετάσχουν στη ∆ιεθνή Σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Ελλάδα.
Οι υπουργοί του ΟΑΣΕ έρχονται λοιπόν στην Αθήνα για να οργανώσουν τις επόµενες κινήσεις, τον συντονισµό ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΟΑΣΕ για
τους πολέµους και τις κατοχές από τη Σοµαλία ως το Πακιστάν. Είναι
µεγάλη πρόκληση και χρειάζονται µια εξίσου µεγάλη απάντηση. Ηδη
υπάρχει συντονισµός για να βγούµε όλοι στο δρόµο σε ένα µεγάλο
συλλαλητήριο την Τρίτη 1 ∆εκέµβρη στις 6.30 το απόγευµα στα Προπύλαια. Η Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο στην ανακοίνωσή της
αναφέρει:
“Το αντιπολεµικό κίνηµα, οι χιλιάδες αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
Ειρήνης που από τότε µέχρι σήµερα έχουµε βγει στους δρόµους ξανά
και ξανά ενάντια στην εισβολή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, στο πλευρό
της Αντίστασης στη Γάζα και στον Λίβανο θα είµαστε και πάλι στην πρώτη γραµµή. Για να βροντοφωνάξουµε: Έξω το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν
– πίσω ο ελληνικός στρατός. Όχι στην «αντιπυραυλική ασπίδα» - Να κλείσει η Σούδα. Πίσω οι φρεγάτες από Σοµαλία και Λίβανο. Όχι στους εξοπλισµούς. Λεφτά για Παιδεία-Υγεία, Ταµεία και µισθούς”.

G Έξω το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν – πίσω ο ελληνικός στρατός
G Όχι στην «αντιπυραυλική ασπίδα» - να κλείσει η Σούδα
G Πίσω οι φρεγάτες από Σομαλία και Λίβανο
G Όχι στους εξοπλισμούς - λεφτά για
Παιδεία-Υγεία, Ταμεία και μισθούς

Η

κυβέρνηση Παπανδρέου δεν κρύβει ότι θέλει να συνεχίσει να παίζει επιθετικό ρόλο σε όλες τις µοιρασιές
και τις ιµπεριαλιστικές εξορµήσεις.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ∆ηµήτρης ∆ρούτσας, προϊδεάζοντας για τη στάση της Ελλάδας στη Σύνοδο
έδωσε αναδροµικά συγχαρητήρια στη Νέα ∆ηµοκρατία, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου θα συνεχίσει στην ίδια γραµµή: “Η Ελλάδα θα συµµετάσχει µε φιλοδοξίες στη Σύνοδο, όπως έκανε και ολόκληρη τη χρονιά. Θα είναι
µια ουσιαστική συνέχιση της πρωτοβουλίας της Κέρκυρας
(σ.σ. η οποία οργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ν∆ µε επικεφαλής την Ντόρα Μπακογιάννη)”.
Ο ∆ρούτσας λέει ότι η Ελλάδα έχει “φιλοδοξίες”. Ο Υπουργός Αµυνας Ευάγγελος Βενιζέλος έχει εξηγήσει µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες ποιες είναι αυτές οι φιλοδοξίες. Σε δήλωσή
του στις Βρυξέλες, πριν από συνάντηση µε τους ευρωπαίους
οµολόγους του τόνισε αναφορικά µε τη Σοµαλία: “Θα συζητήσουµε όλα τα θέµατα των αποστολών τις Ε.Ε., δηλαδή για την
«Αταλάντα» στη Σοµαλία, για την καταπολέµηση της πειρατείας δηλαδή, εµείς έχουµε ανανεώσει την εντολή της συµµετοχής µας µε µια φρεγάτα και ένα ελικόπτερο”. Για τη Βοσνία είπε: “Θα συζητήσουµε για την επιχείρηση «Αλθέα» στη Βοσνία
όπου εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να περάσουµε πια από το
στάδιο της ενεργού στρατιωτικής παρουσίας σε ένα στάδιο
κυρίως πολιτικής παρουσίας, αλλά βεβαίως θα παραµείνουµε
παρόντες εκεί εφόσον η κοινή θέση τείνει να είναι η συνέχιση
της παρούσης φάσης”.
Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο Βενιζέλος επέκτεινε ακόµη περισσότερο το εύρος των ελληνικών “φιλοδοξιών”. Παρατείνεται και το 2010 η συµµετοχή της Ελλάδας στην Active
Endeavour, την περιπολία των ΝΑΤΟϊκών πλοίων στη Μεσόγειο,
ενώ το 2012 η Ελλάδα αναλαµβάνει την διοίκηση της ∆ύναµης
Ταχείας Επέµβασης του ΝΑΤΟ. Η ∆ύναµη Ταχείας Επέµβασης
είναι µια δύναµη 25 χιλιάδων ανδρών που λειτουργεί σαν
εµπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ µε δυνατότητες επέµβασης σε
οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη µέσα σε λίγα 24ωρα. Και ενώ
οι θέσεις της κυβέρνησης για το Αφγανιστάν παρουσιάστηκαν
προβάλλοντας την απόφαση να αναιρεθεί η απόφαση της κυβέρνησης Καραµανλή για µεταφορά των ελλήνων στρατιωτών
από την Καµπούλ στην πόλη Φαράχ, ο Βενιζέλος διευκρίνισε

ότι λόγω της µη-µετακίνησης η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει
δώρο τρία εκατοµµύρια ευρώ στον αφγανικό στρατό.
Με λίγα λόγια, από τη µια θέλουν να µας πείσουν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναιρεί τα πολεµοκάπηλα σχέδια της Ν∆,
ενώ στην πραγµατικότητα διατηρούν ολόκληρο το στρατό στο
Αφγανιστάν και σχεδιάζουν µεγαλύτερη εµπλοκή στα άλλα µέτωπα. Από την άλλη, µάς λένε ότι πρέπει να πληρώσουµε σε
ρευστό από την τσέπη µας, όσες κινήσεις δεν θέλουν να υλοποιήσει στρατιωτικά. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πάνος Μπεγλίτης προσπάθησε να το διατυπώσει µε πιο εξυπνακίστικο
ύφος. Λίγο πολύ είπε ότι τα στρατιωτικά αδιέξοδα της κυβέρνησης Οµπάµα στο Αφγανιστάν έχουν ενισχύσει τη συζήτηση
για τις πολιτικές λύσεις στο Αφγανιστάν και γι'αυτό η Ελλάδα
πρέπει να εµπλακεί ακόµη περισσότερο στους πολιτικούς σχεδιασµούς της κατοχής, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση
της στρατιωτικής βοήθειας. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ έχει κληρονοµήσει βαθύ µπλέξιµο σε όλα το τόξο από
τη Σοµαλία ως το Πακιστάν και δεν παίρνει την παραµικρή
πρωτοβουλία για να ξεµπλέξει.

Μαζικό
Η απόφαση της Κλίντον να µην έρθει τελικά στην Ελλάδα είναι από µόνη της µια καλή αρχή για ένα µαζικό συλλαλητήριο.
Ο Μπιλ Κλίντον είχε έρθει πριν από 10 χρόνια, το 1999, λίγο
µετά τους βοµβαρδισµούς στη Γιουγκοσλαβία και είχε ξεσηκώσει τους πάντες. Εκείνες οι διαδηλώσεις άφησαν ένα δυνατό προηγούµενο για τις επισκέψεις του Πάουελ (που ακυρώθηκε) και της Κοντολίζα Ράις.
Οµως οι δηλώσεις Βενιζέλου, Μπεγλίτη και ∆ρούτσα δείχνουν ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα δυνατό αντιπολεµικό
σοκ. Οι εργάτες και η νεολαία, και αυτοί που την ψήφισαν,
ήταν στην πρώτη γραµµή του αντιπολεµικού κινήµατος από το
2001 και το 2003 επί κυβέρνησης Σηµίτη και συνέχισαν να
αντιµάχονται την πολεµοκαπηλεία του Καραµανλή. Κανένας
δεν την ψήφισε για να συνεχίσει αγκαλιά µε τον Οµπάµα ό,τι
έκανε ο Καραµανλής µε τον Μπους.
Την 1η του ∆εκέµβρη, µαθητές, φοιτητές και εργάτες, χρειάζεται να τους κάνουµε να καταλάβουν τις διαθέσεις µας.

Νίκος Λούντος

