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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καληµέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαιρόµαστε που είστε όλοι
εδώ στο σηµερινό µας ραντεβού, κάτι που ελπίζουµε να συµβαίνει σε όλη τη
διάρκεια του εκλογικού αγώνα. Όπως κι εµείς, οι δυνάµεις της Αριστεράς του
συνδυασµού µας, σκοπεύουµε να είµαστε συνεπείς σε όλα µας τα ραντεβού και
στο εκλογικό.
Σήµερα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου θα παρουσιάσουµε τον
εκλογικό συνδυασµό µε τίτλο «Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό
Ψηφοδέλτιο». Θα δώσω αµέσως τον λόγο στον Μανόλη Γλέζο που είναι ο
επικεφαλής του εκλογικού µας αγώνα.
Μ. ΓΛΕΖΟΣ: Καληµέρα σας. Πριν από 1,5 µήνα αν θυµόσαστε σας καλέσαµε
εδώ σε µια συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουµε την δηµιουργία της
πρωτοβουλίας συσπείρωσης της Αριστεράς ως αποτέλεσµα µιας πολύµοχθης
συνεργασίας στον χώρο διαλόγου και κοινής δράσης από την ΑΚΟΑ, τη ∆ΕΑ,
τους Ενεργούς Πολίτες, την ΚΕ∆Α, την ΚΟΕ, τον Συνασπισµό της Αριστεράς,
της Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινηµάτων και από ανένταχτους της
Αριστεράς.
Σήµερα σας καλούµε σε τούτη τη σηµερινή συνέντευξη Τύπου και
βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε τη δηµιουργία
εκλογικού σχήµατος µε την επωνυµία «Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
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Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», το εκλογικό σχήµα το οποίο συγκροτούν οι παρακάτω: η
ΑΚΟΑ, η ∆ΕΑ, οι Ενεργοί Πολίτες, η ΚΕ∆Α, ο Συνασπισµός της Αριστεράς, της
Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινηµάτων και οι ανένταχτοι της Αριστεράς.
Η πρωτοβουλία της συσπείρωσης της Αριστεράς παραµένει όπως
συγκροτήθηκε και εξακολουθεί τη δική της δραστηριότητα. Ευχή µας είναι και
άλλες δυνάµεις της Αριστεράς να αποφασίσουν να συστοιχηθούµε σ’ αυτή την
καινούρια προσπάθεια.
∆εν παραλείπω να σηµειώσω ότι κατ’ ευτυχή σύµπτωση σήµερα ή
σε λίγες ώρες σε διεθνή κλίµακα εκεί στη µακρινή Ινδία, στη Βοµβάη,
συνέρχεται το Παγκόσµιο Κοινωνικό Κίνηµα, το Φόρουµ που λέµε στην
ελληνική γλώσσα, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλα τα κοινωνικά
στρώµατα και απ’ όλους τους λαούς της γης για να διατρανώσουν την αντίθεση
τους στα σχέδια της παγκοσµιοκρατίας που επιδιώκει να επιβάλλει µε τον
πόλεµο, µε την καταπίεση, µε τη βία, µε την εξαγορά συνειδήσεων, µε την
κατάλυση της δηµοκρατίας, µε την εικονική, πλασµατική πληροφόρηση, την
υποταγή λαών, εθνών και πολιτών.
Το αναφέρω γιατί ζούµε σ’ έναν κόσµο πλέον οικουµενικό, όπου
κανένα γεγονός δεν µπορεί να παρασιωπάται όταν µάλιστα συνδέεται µε το
δικό µας το Κίνηµα.
Το ενωτικό µας ψηφοδέλτιο, Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, από πλευράς πολιτικής ποιότητας εξαιτίας του ευρύτατου φάσµατος
των αριστερών δυνάµεων που το συγκροτούν αποτελεί ένα πρωτοποριακό
εγχείρηµα, ένα καινούριο ξεκίνηµα στον χώρο της Αριστεράς, το οποίο γεννάει
ελπίδες και δηµιουργεί προσδοκίες.
Το έµβληµα του ενωτικού µας ψηφοδελτίου αποτελείται από 3
σηµαίες και 1 άστρο. Η κόκκινη σηµαία εικονίζει την Αριστερά, η µοβ σηµαία το
φεµινιστικό Κίνηµα, η πράσινη σηµαία τα Κινήµατα της οικολογίας τα οποία
είναι γνωστό ότι συνυπάρχουν στο δικό µας το Κίνηµα και το αστέρι της ελπίδας
το όραµα για έναν καλύτερο κόσµο, αστέρι παγκόσµιο σύµβολο.
Το εκλογικό µας σχήµα, Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, συµµετέχει στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004
µε πλήρη ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα και ζητάει από τον ελληνικό λαό να
το τιµήσει µε την εµπιστοσύνη του, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τους
αγώνες του πρώτον κατά της ανεργίας, της ακρίβειας, των χαµηλών
µεροκάµατων, των ηµεροµισθίων σύνταξης, για την εξασφάλιση
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, στέγης, µόρφωσης και
όλων των κοινωνικών προβληµάτων από τα οποία πάσχει σήµερα ο ελληνικός
λαός.
∆εύτερον, για να µην περάσουν τα σχέδια των ΗΠΑ που
επιδιώκουν να µετατρέψουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο τους και όργανο τους
στον πόλεµο που έχουν εξαπολύσει εναντίον εθνών, λαών και πολιτών.
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Τρίτον, για να αντισταθούµε αποτελεσµατικά στην προσπάθεια
ουσιαστικής κατάλυσης της δηµοκρατίας στη χώρα µας µε τον εξοβελισµό από
τη Βουλή των κοµµάτων τα οποία αµφισβητούν την παγκόσµια εξουσία του
νεοφιλελευθερισµού και της νέας τάξης και τη λογική των δυνάµεων του
δικοµµατισµού που επιδιώκουν την παραµονή στο Κοινοβούλιο µόνο δύο
κοµµάτων τα οποία θα εναλλάσσονται στη διακυβέρνηση της χώρας ασκώντας
την ίδια πολιτική.
Κι εδώ θα ήθελα να κάνω µια παρεµβολή. Ακούσαµε έναν
καταπληκτικό ποµφόλυγα περί συµµετοχικής δηµοκρατίας. Από µελέτες που
έχω κάνει χρόνια ολόκληρα γύρω από τα γλωσσολογικά θέµατα γνωρίζω ότι οι
αφηρηµένες έννοιες πάντοτε θέλουν προσδιοριστικά επίθετα.
Η έννοια δηµοκρατία, η δυστυχισµένη δηµοκρατία, είχα
καταγράψει πριν από 30 χρόνια ότι είχε µέχρι τότε 114 προσδιοριστικά επίθετα
για να προσδιορίσουµε την έννοια της δηµοκρατίας. Ήταν καταγραµµένο και το
θέµα συµµετοχική δηµοκρατία, αλλά χρειάζεται κάποια ανάλυση.
Τι εννοούµε συµµετοχική δηµοκρατία; Εννοούµε συµµετοχική
δηµοκρατία τη συναίνεση των πολιτών ή να αποφασίζουν οι πολίτες; Εννοούµε
τη συµµετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ναι ή όχι; Κι αν
εννοούµε συµµετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων πώς αυτό συµβαδίζει
µε την αντίληψη, που δεν ακούσαµε καµιά κουβέντα, ότι θα ισχύει ο εκλογικός
νόµος που βάζει ένα όριο οροφής που εµποδίζει την όποια µειοψηφούσα
άποψη του ελληνικού λαού να συµµετέχει στο Κοινοβούλιο;
Και πως αντιµετωπίζει το τεράστιο θέµα της κλοπής των ψήφων
των µικρών κοµµάτων που έχουν µπει στη Βουλή για να αποκτήσουν τη
δυνατότητα µονοκοµµατικής κυβέρνησης τα µεγάλα Κόµµατα; Πως συµβαδίζει
η λεγόµενη συµµετοχική δηµοκρατία µε αυτές τις ουσιαστικές έννοιες;
Απαιτούµε, αξιώνουµε σαφή προσδιορισµό. Τα ερωτήµατα είναι καθαρά και δεν
µπορούν να παρακαµφθούν.
Όταν λέµε συµµετοχική δηµοκρατία τι εννοούµε; Συµµετοχή του
πολίτη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή απλώς τη συναίνεση; Για να
θυµίσω µετά το 1981 τα περίφηµα συνοικιακά συµβούλια, όπου πήγε ο κόσµος,
τα αγκάλιασε, πιστεύοντας και νοµίζοντας ότι η γνώµη του όχι απλώς θα
εισακούεται, αλλά η γνώµη του µαζί µε τα άλλα θα αποφασίζεται.
Πώς από εκεί τελικά δεν ξαναπήγε κανένας όταν είδε ότι η γνώµη
του απλώς λεγόταν για να καταγραφεί. Τι εννοούν λοιπόν µε τη συµµετοχική
δηµοκρατία; Καθαρά και χωρίς υπεκφυγές αξιώνουµε, για να µην υπάρχει
µονάχα το πνεύµα των ποµφολύγων, καθαρή διατύπωση.
Στον εκλογικό µας αγώνα εµείς θα επιδιώξουµε να
επικοινωνήσουµε µε τον Έλληνα πολίτη. Όχι να αφουγκραστούµε τώρα τον
πόνο του, τον γνωρίζουµε τον πόνο του, αλλά για να επικοινωνήσουµε και να
του πούµε ότι τα πρώτα κύµατα της λαίλαπας της παγκοσµιοκρατίας χτυπούν
ήδη την πόρτα µας. Συνεπώς ο κάθε πολίτης πρέπει να σταθεί ενώπιος ενωπίω
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µπροστά στο πρόβληµα. Από την ψήφο του εξαρτιέται αν θα συνεχιστεί η
πορεία που υπάρχει µέχρι σήµερα ή θα µπορούµε να αντιδράσουµε.
Ευελπιστούµε ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα κατανοήσουν
ότι οι εκλογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο εµπιστοσύνης του
ελληνικού λαού είναι ισότιµοι και κανένας δεν επιτρέπεται να έχει προβάδισµα,
πριµ που λέµε στην νεοελληνική γλώσσα ή προνόµια έναντι των άλλων.
Είµαστε όλοι ισότιµοι. ∆εν ζητιανεύουµε έκτακτα δελτία. Αξιώνουµε την ισότιµη
συµµετοχή µας στα τακτικά δελτία. Απαιτούµε ισόχρονη παρουσίαση στα
τακτικά δελτία και ισόχωρη καταχώρηση στις στήλες των εντύπων
πληροφόρησης.
∆εν ζητιανεύουµε, αξιώνουµε και απαιτούµε και θα αγωνιστούµε
µε όλες µας τις δυνάµεις για την πραγµάτωση αυτού του θεµελιακού στοιχείου
της δηµοκρατίας. Απευθύνονται όλοι προς τον ελληνικό λαό ισότιµα. ∆εν είναι
πια αποφάσεις όπου ισχύουν άλλοι νόµοι και άλλοι κανόνες µε βάση την
εµπιστοσύνη που έδωσε ο λαός. Τώρα ξεκινούµε όλοι από την ίδια αφετηρία και
οι νέοι που πλαισιώνουν σήµερα το δικό µας ξεκίνηµα διαβεβαιώνουν µε την
παρουσία τους ότι θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Το κάναµε πασίγνωστο και στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας όταν
παρουσιαστήκαµε και του αναγγείλαµε την δηµιουργία του εκλογικού µας
σχήµατος, το παρουσιάσαµε και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και το
τονίσαµε. Για να µη φτάσουµε στο σηµείο να µας δουν µε τα χωνιά στους
δρόµους, πρέπει να µας επιτρέψουν να έχουµε τον ίδιο χρόνο στα µικρόφωνα.
Τι προτιµούν; Χωνιά ή µικρόφωνα; Να το ξεκαθαρίσουµε κι αυτό το θέµα.
Νοµίζω ότι βρέθηκα νωρίτερα από τα πλαίσια που είχαµε προαποφασίσει.
Λιγότερο «έφαγα» από εκείνο που προσδιορίστηκε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε θερµά τον Μανόλη Γλέζο. Τον λόγο έχει
στη συνέχεια ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνασπισµού,
της Αριστεράς, της Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινηµάτων και
επικεφαλής του εκλογικού µας σχήµατος.
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Η περίοδος την οποία διανύουµε είναι κρίσιµη, στο διεθνές περιβάλλον
συντελούνται ανατροπές και επικρατεί ανασφάλεια καθώς δεσπόζει το δόγµα
του προληπτικού πολέµου και η στρατηγική της αµερικανικής ηγεµονίας.
Σε όλες τις χώρες του κόσµου η νεοφιλελεύθερη
παγκοσµιοποίηση δεν προωθεί ανθρώπινη ανάπτυξη για όλους, κατακερµατίζει
τις κοινωνίες, δεν εξασφαλίζει πραγµατική σύγκληση µε αλληλεγγύη και
δικαιώµατα για όλους. Αλλά και στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, µετά
από 30 χρόνια µεταπολίτευσης µε µονοπώλιο εξουσίας το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.∆.,
οι δικοµµατικές αυτοδύναµες κυβερνήσεις τους έχουν φορτώσει τον Έλληνα
πολίτη, το πολιτικό σύστηµα και τη χώρα µε µεγάλα και οξυµένα προβλήµατα.
Συντελούνται
εξελίξεις
που
σπρώχνουν
προς
τη
συντηρητικοποίηση, την ίδια ώρα που φουντώνουν τα προβλήµατα αδικίας,
ανισότητας ανασφάλειας και διαφθοράς. Ο ευδαιµονισµός των λίγων και η
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βασανιστική καθηµερινότητα των πολλών παίρνει προκλητικές διαστάσεις.
Συνυπάρχουν ο γιγαντισµός του δικοµµατισµού ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. µαζί µε τη
σύγκλισή τους προς τον νέο φιλελευθερισµό και την απόσταση του πολιτικού
συστήµατος διακυβέρνησης από την κοινωνική πραγµατικότητα.
Επιδιώκεται η διαρκής συµπίεση της Αριστεράς και των
κοινωνικών Κινηµάτων, την ίδια ώρα που επικρατούν εκφυλιστικά φαινόµενα
διαπλοκής και εκποίησης δηµόσιας περιουσίας και συλλογικών αγαθών. Οι
Έλληνες πολίτες όταν µιλούν για αλλαγή εννοούν και θέλουν την ανατροπή των
αρνητικών συνεπειών που έχει συσσωρεύσει ο δικοµµατισµός και η
νεοφιλελεύθερη σύγκλιση ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.
Όταν οι πολίτες µιλούν για αλλαγή εννοούν να αλλάξουν οι
πολιτικές και οι συσχετισµοί που δηµιουργούν τα προβλήµατα στην κοινωνία,
την οικονοµία, την καθηµερινότητα της ζωής και τη λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος.
Ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι δύναµη
αντίστασης στον δικοµµατισµό και τον νεοφιλελευθερισµό, είναι και δύναµη
διαµόρφωσης διαφορετικών συσχετισµών για διαφορετικές πολιτικές. Η
αποφασιστική ενίσχυση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι
αποφασιστική απάντηση σε όλους εκείνους που µε την αλλαγή ηγεσίας στο
ΠΑΣΟΚ προωθούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό µεταλλαγµένης δηµοκρατίας και
νοθευµένης πολιτικής λειτουργίας.
Ούτε η διακυβέρνηση ούτε η χώρα είναι φέουδο του
δικοµµατισµού. Οι πολίτες δεν είναι υπήκοοι κοµµατικών ή παραταξιακών
ηγεµονισµών, δεν είναι υπήκοοι των ΜΜΕ. Οι νέοι δεν θα αφήσουν τα χρόνια
τους και τη ζωή τους χύµα για ένα προεκλογικό εµπόριο υποσχέσεων. Η
αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στο παρά 5 των εκλογών, συνιστά οµολογία
αποτυχίας και προσπάθεια να απαλλαγούν από το βάρος της εφαρµοσµένης
κυβερνητικής πολιτικής επί 8 χρόνια οι ηγετικοί κύκλοι της κυβερνητικής
πλειοψηφίας.
Οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου ηγέτη, η προκλητική και
απροσχηµάτιστη παρέµβαση των ΜΜΕ για τη στήριξή του και τα µηνύµατα που
ο ίδιος καθηµερινά στέλνει, διαµορφώνουν ένα πολιτικο-ιδεολογικό στίγµα µε το
οποίο η Αριστερά οφείλει να αντιπαρατεθεί σε βάθος. Η συγκρότηση του
εκλογικού ψηφοδελτίου «Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό
Ψηφοδέλτιο», συνιστά µια ιδιαίτερη και σηµαντική στιγµή για την Αριστερά.
Συµµετέχουµε σ’ αυτό µε τη συνείδηση ότι αποτελεί ένα πρώτο
βήµα για τη συνολική ανασυγκρότηση της Αριστεράς και ταυτόχρονα είµαστε
σίγουροι ότι η εκλογική επιτυχία αυτού του ψηφοδελτίου θα έχει απήχηση όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά θα δώσει ένα µήνυµα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή
Αριστερά που αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε φάση γόνιµων συζητήσεων και
αναζητήσεων.
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Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ακόµη
περισσότερο την ορθότητα της ενωτικής επιλογής όλων όσων βρισκόµαστε
σήµερα σ’ αυτό το τραπέζι και συµµετέχουν στον Συνασπισµό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο.
Οι εκλογές της 7ης Μαρτίου αποκτούν έναν θεµελιώδη συντακτικό
χαρακτήρα για το πολιτικό µας σύστηµα. Το κεντρικό ερώτηµα αυτών των
εκλογών δεν είναι το ποιος θα κερδίσει. Το κεντρικό ερώτηµα είναι εάν θα
υπάρχει ένα πλουραλιστικό πολιτικό σύστηµα το οποίο θα αφήνει περιθώρια
συµµετοχής της κοινωνίας, ή αντίθετα εάν θα επιβληθεί το αµερικανικό πολιτικό
πρότυπο όπου δυο µεγάλα αρχηγικού χαρακτήρα κόµµατα θα κυριαρχήσουν
απόλυτα στη Βουλή και την πολιτική ζωή, όπου τα ΜΜΕ θα αναδειχθούν στην
πραγµατική πηγή κάθε εξουσίας και όπου κάθε διαφορετική πολιτική από τα
κυρίαρχα νεοφιλελεύθερα πλαίσια θα περιθωριοποιείται.
Με δεδοµένο πια αυτόν τον χαρακτήρα των εκλογών η Αριστερά
πρέπει να κινητοποιηθεί µε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το µείζον είναι να
σπάσουµε τον τοίχο που επιχειρεί να ορθώσει ανάµεσα στην Αριστερά και το
πολιτικό σύστηµα, ανάµεσα στην κοινωνία και τα πολιτικά Κινήµατα, αυτός ο
παγιωµένος σήµερα δικοµµατισµός.
Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει να ενώσουµε όλοι τις δυνάµεις
µας, και αυτοί που είµαστε εδώ και όλοι οι άλλοι που δεν είναι εδώ. Και όχι µόνο
τα πολιτικά Κόµµατα, αλλά και τα κοινωνικά Κινήµατα και οι διανοούµενοι και
όλοι γενικά οι ενεργοί πολίτες. Απ’ αυτή την άποψη νοµίζουµε ότι είναι λάθος η
αποµονωτική πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ.
∆ιεκδικούµε την ψήφο του ελληνικού λαού, των εργαζοµένων, της
νεολαίας, γιατί πιστεύουµε ότι πρώτον τιµήσαµε µέχρι τώρα και την ψήφο τους
και τη διάθεσή τους για αγώνα στη Βουλή, την Ευρωβουλή, αλλά και στα
µεγάλα αντιπολεµικά Κινήµατα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στη Γένοβα, στη
Φλωρεντία και αύριο στη Βοµβάη.
∆εύτερον γιατί πιστεύουµε ότι πλέον είναι και δικό τους θέµα, είναι
δική τους ευθύνη να αντισταθούν στην επιχειρούµενη αµερικανοποίηση της
πολιτικής ζωής, στην επιχειρούµενη απαξίωση και λεηλασία της Αριστεράς,
στην επιχειρούµενη αφωνία της κοινωνίας. Να αντισταθούν, να µη γίνουν
υπήκοοι µιας τυπικής νοθευµένης δηµοκρατίας χωρίς δικαιώµατα, χωρίς λαϊκή
συναίνεση και συµµετοχή, χωρίς κινήσεις αµφισβήτησης και ανατροπής, χωρίς
κριτική σκέψη και ενεργό δράση, χωρίς ηθική διάσταση της πολιτικής, χωρίς
κοινωνική ευθύνη της παρέµβασης και της πολιτικής δραστηριότητας.
Οι κινήσεις των πολιτών, οι ευαίσθητοι άνθρωποι που έχουν µια
οικουµενική οπτική και µια τοπική δράση στους καθηµερινούς τους αγώνες για
την προστασία του περιβάλλοντος και µια καλύτερη ποιότητα ζωής, βρήκαν στις
παρεµβάσεις µας όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκουν στο πρόγραµµά µας σήµερα,
τη δική τους στάση και αντίληψη, τους πιο σταθερούς συναγωνιστές, τους πιο
αποφασιστικούς εκπροσώπους των απόψεών τους, χωρίς να λογαριάσουν το
πολιτικό κόστος και υποστήκαµε βαρύ πολιτικό κόστος, καθώς τα ζητήµατα του
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περιβάλλοντος, της οικολογίας, της εκποίησης του δηµόσιου πλούτου, είναι
θέµατα στα οποία πρωταγωνιστούν η οικονοµική διαπλοκή, οι πολιτικές
πελατειακές σχέσεις και οι νόµοι της κερδοσκοπίας και της ασυδοσίας.
Αυτός ο κόσµος της ριζοσπαστικής, της ανανεωτικής Αριστεράς,
των Κινηµάτων, δεν είναι ο παρίας της πολιτικής για την ελληνική κοινωνία του
21ου αιώνα. ∆εν πρέπει αυτός ο κόσµος να δέχεται πλαστά διλήµµατα του life
style. Είναι δύναµη ευθύνης και προοπτικής, αντίστασης και µη ενσωµάτωσης,
δύναµη πραγµατικής και καθηµερινής δράσης για τον διαφορετικό δρόµο προς
τον διαφορετικό κόσµο. Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Στη συνέχεια ο
Γιάννης Μπανιάς απ’ την Ανανεωτική Κοµµουνιστική και Οικολογική Αριστερά,
ΑΚΟΑ.
Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ: Η κοινωνία µας και ιδιαίτερα ο κόσµος της εργασίας, οι
εργαζόµενοι αυτού του τόπου έχουµε ανάγκη από µια ισχυρή Αριστερά εντός
και εκτός Βουλής. Η πρωτοβουλία µας είναι ένα εγχείρηµα προοπτικής. ∆εν
είναι µόνο ένα εκλογικό σχήµα.
∆ίνουµε την υπόσχεση αλλά και µε την µέχρι τώρα πορεία µας
παρέχουµε τις εγγυήσεις, ότι θα συνεχίσουµε και µετά τις εκλογές την
προσπάθεια για την συσπείρωση της Αριστεράς, για να υπερασπίσει από πιο
ευνοϊκές και πιο ενισχυµένες θέσεις τα συµφέροντα ιδιαίτερα του κόσµου της
εργασίας και των νέων ανθρώπων αυτού του τόπου, που δέχονται το
µεγαλύτερο βάρος της επίθεσης της πολιτικής του νεοφιλελευθερισµού.
Μιλάνε για λάθη. Εµείς λέµε η λιτότητα, η ανεργία, η στρεβλή
ανάπτυξη, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η συρρίκνωση της δηµοκρατίας
δεν είναι αποτέλεσµα λαθών. Είναι το φυσιολογικό αποτέλεσµα συνειδητών
επιλογών, των νεοφιλελεύθερων επιλογών.
Μιλάνε για συµµετοχή, αυτοί που όταν εκατοµµύρια άνθρωποι σε
ολόκληρο τον κόσµο, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα
νέοι, κατέβαιναν στους δρόµους για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους κατά
της εισβολής στο Ιράκ, αυτοί οι ίδιοι παραχωρούσαν τις βάσεις των Αµερικανών
στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Σούδα, για να γίνει ορµητήριο για την εισβολή στο
Ιράκ, για να φεύγουν από εκεί τα αεροπλάνα και τα πλοία των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και της Βρετανίας για την εισβολή στο Ιράκ.
Και την ίδια ώρα αυτοί σφυρηλατούσαν µε τις επαφές τους στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τη φιλία τους µε τον Πάουελ και τον Μπους.
Απορρίπτουµε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Θέλουµε όµως να πούµε ότι εµείς
δεν µένουµε µόνο στην άρνηση. ∆εν µένουµε µόνο στα αντί. Θα έχουµε
εναλλακτικές προτάσεις για όλα τα προβλήµατα και ιδιαίτερα για τα πιο καυτά
προβλήµατα που απασχολούν τον κόσµο της εργασίας και αυτές µας τις
προτάσεις θα τις προωθήσουµε µαζί µε τις µαζικές οργανώσεις και τα κοινωνικά
κινήµατα.
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Τέλος, πιστεύουµε ότι η ενσωµάτωση µε την λογική της
κεντροαριστεράς αλλά και µε κάθε άλλη λογική, ενισχύει τις δυνάµεις του
νεοφιλελευθερισµού και του δικοµµατισµού. Επιτείνει τα αδιέξοδα και τελικά
οδηγεί στην περιθωριοποίηση της Αριστεράς. Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο Γιάννης Θεωνάς απ’ την Κίνηση για την Ενότητα ∆ράσης
της Αριστεράς ΚΕ∆Α, έχει τον λόγο.
Γ. ΘΕΩΝΑΣ: Ως Κίνηση για την Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς, χαιρετίζουµε
αυτή την προσπάθεια, γιατί τη θεωρούµε ένα ελπιδοφόρο εγχείρηµα για τον
κόσµο της εργασίας, για τον κόσµο του πολιτισµού, για τον κόσµο που
αντιµετωπίζει σήµερα στη χώρα µας τις συνέπειες µιας νεοφιλελεύθερης
πολιτικής σε όλους τους τοµείς.
Θέλω να σηµειώσετε ότι απ’ την πλευρά µας δίνουµε πάρα πολύ
µεγάλη σηµασία και στην µάχη των εκλογών. Όµως αυτό που µας ενδιαφέρει
πιο πολύ απ’ όλα είναι η επόµενη µέρα. Γιατί η επόµενη µέρα των εκλογών,
µαζί µε τα αποτελέσµατα των εκλογών, που πρέπει να είναι θετικά για τις
δυνάµεις που αγωνίζονται στον τόπο µας, αυτό που θα αφορά τους
εργαζόµενους, θα είναι η ύπαρξη µιας δύναµης ελπίδας, απαντοχής,
αποκούµπι των εργαζοµένων, της εργατικής τάξης, των αγροτών, των
επαγγελµατοβιοτεχνών, των νέων και των γυναικών, στην πάλη τους, για την
αντιµετώπιση των συνεπειών του νεοφιλελευθερισµού πάνω στα βασικά
δικαιώµατα και κατακτήσεις τους.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καµία αυταπάτη σε
κανέναν. Είτε το ένα κόµµα, είτε το άλλο κόµµα του δικοµµατισµού κερδίσει
αυτή την εκλογική µάχη, η πολιτική που θα ακολουθηθεί θα είναι ίδια σκληρή
πολιτική άγριου νεοφιλελευθερισµού σε βάρος των δικαιωµάτων και
συµφερόντων των εργαζοµένων.
Θεωρούµε ότι αυτό το εγχείρηµα µπορεί και πρέπει να αποτελέσει
την µαγιά για µια αριστερή παράταξη, που µε συσπειρωµένες όλες τις δυνάµεις
της Αριστεράς, την άλλη µέρα των εκλογών θα είναι παρούσα και θα δίνει τη
µάχη µαζί µε το λαϊκό κίνηµα, µαζί µε το εργατικό κίνηµα, µαζί µε τους
εργαζόµενους και το λαό για τα δικαιώµατα του λαού και του τόπου, αλλά και
για την υπεράσπιση των συµφερόντων της χώρας µας. Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο Αντώνης Νταβανέλος απ’ τη ∆ιεθνιστική Εργατική Αριστερά
∆ΕΑ, έχει τον λόγο.
ΑΝΤ. ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ: Τρεις σύντοµες παρατηρήσεις θα συµπληρώσω σ’ αυτά
που είπαν οι προηγούµενοι οµιλητές. Η πρώτη είναι ότι η πρωτοβουλία που
σήµερα σας παρουσιάζουµε δεν είναι µια ευκαιριακή συγκόλληση που υπακούει
στις σκοπιµότητες και στις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου.
Όλοι όσοι είµαστε σ’ αυτό το τραπέζι, µαζί µε άλλους πολλούς
που εκπροσωπούµε, συνεργαστήκαµε τα προηγούµενα χρόνια στο νέο διεθνές
κίνηµα ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση, στους εργατικούς αγώνες,
σε αντιπολεµικές διαδηλώσεις, στους αγώνες της νεολαίας.
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Εκεί δηµιουργήσαµε τις σχέσεις, από εκεί προκύπτει η δυνατότητα
πολιτικής σύγκλισης που µας επιτρέπει σήµερα να ισχυριστούµε µπροστά σας
ότι θα δώσουµε δυναµικά την παρουσία στην προεκλογική περίοδο, αλλά θα
είµαστε επίσης παρόντες και στις δύσκολες συνθήκες της επόµενης µέρας των
εκλογών, εκεί που θα µετρηθούν πολλοί και πολλά.
Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι σε σχέση µε τις
πολιτικές εξελίξεις. Είναι σαφές και έχει ήδη σηµειωθεί η τάση για ενίσχυση του
δικοµµατισµού, αλλά η τάση αυτή συµβαδίζει µε τη σύγκλιση και των δύο
µεγάλων κοµµάτων σε µια όλο και πιο δεξιά πολιτική.
Για παράδειγµα δόθηκαν χθες οι θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για
την υγεία. Το κέντρο της κριτικής είναι η σπατάλη µέσα στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Έχουµε µάθει στα χρόνια του ’80 και του ’90 ότι όταν ακούµε τέτοιες
κριτικές, αυτό που µυρίζει, αυτό που έρχεται, είναι ο περιορισµός των πόρων
για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και η µεταφορά δαπανών στις πλάτες των
ταµείων, στις πλάτες των ίδιων των εργαζοµένων, στις πλάτες των
ασφαλισµένων.
Απ’ την άλλη πλευρά ακούµε για ριζικές λύσεις στην υγεία που
παραπέµπουν στις ηµέρες και τα έργα του Αλέκου Παπαδόπουλου όταν ήταν
υπουργός Υγείας, δηλαδή στην εποχή που συντελέστηκε µία απ’ τις
µεγαλύτερες µεταφορές δαπανών και υπηρεσιών υγείας απ’ το δηµόσιο στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας.
Και τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν απαντάνε στο ερώτηµα που µε
αγωνία βάζουν τα σωµατεία και οι εργαζόµενοι στο χώρο της υγείας εδώ και
χρόνια, ότι για να λειτουργήσουν τα νοσοκοµεία χρειάζονται µαζικές
προσλήψεις προσωπικού. Ότι σε όλα τα νοσοκοµεία υπάρχουν δεκάδες
χιλιάδες κενές θέσεις.
Το ότι αυτό το οφθαλµοφανές αίτηµα που έχει να κάνει και µε τις
ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και µε την απασχόληση σε συνθήκες ανεργίας,
δεν γίνεται δεκτό, δεν απαντιέται θετικά, έχει να κάνει µε λογικές και οι λογικές
είναι να µπαίνουν τα κέρδη πάνω απ’ τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.
Και αυτές οι λογικές µπορεί να φτάσουν σε εξτρεµισµούς στις
µέρες που περνάµε. Σε εξτρεµισµούς σαν αυτούς που είδαµε το καλοκαίρι που
πέρασε στη Γαλλία σε µια ευρωπαϊκή χώρα, σε µια ανεπτυγµένη χώρα, όπου
σε έναν καύσωνα είχαµε 10 χιλιάδες νεκρούς ηλικιωµένους ανθρώπους. Ή
λίγους µήνες µετά κάποιες εκατοντάδες νεκρούς από µια πληµµύρα.
Και από εδώ να περάσω στην τρίτη µου παρατήρηση. Σ’ αυτή την
κατάσταση και σ’ αυτή την προοπτική έχουµε να δώσουµε ένα µήνυµα. Ότι η
λύση είναι αριστερά και αυτό είναι που παίζεται. ∆εσµευόµαστε µ’ αυτή µας την
πρωτοβουλία ότι θα στηρίξουµε τις αντιστάσεις της νεολαίας, των εργαζοµένων
σε όλα τα µέτωπα της περιόδου. Στην πάλη ενάντια στον νεοφιλελευθερισµό,
στην πάλη ενάντια στο διαρκή πόλεµο, στην πάλη για να εµποδίσουµε την
υποβάθµιση των δηµοκρατικών πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
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∆εσµευόµαστε επίσης ότι θα στηρίξουµε µια συζήτηση, µια
γενικότερη προοπτική. Αυτό που άνοιξε το «ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός»,
το σύνθηµα του νέου ∆ιεθνούς Κινήµατος, που ήρθε κυριολεκτικά σαν
απάντηση σε µια καµένη γη, που µας έλεγε ότι η Αριστερά τέλειωσε, η ιστορία
τέλειωσε, το σύστηµα αυτό είναι, δεν αλλάζει. ∆εν είναι έτσι.
Οι αντίπαλοί µας, µας λένε ότι δεν έχουµε συγκεκριµένες ιδέες για
το πως θα το κάνουµε αυτό. ∆εν είναι σωστό. Ήδη αναφέρθηκα σε ένα άλλο
πολύ δηµοφιλές σύνθηµα αυτού του Κινήµατος, «οι άνθρωποι πάνω απ‘ τα
κέρδη». Σ’ αυτή την προοπτική δεσµευόµαστε. Αυτή την πολιτική
συγκεκριµενοποιεί η διακήρυξη που σας δώσαµε σήµερα στη δηµοσιότητα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η Τασία Χριστοδουλοπούλου εκπρόσωπος των Ανένταχτων
Αριστερών από το χώρο διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς έχει τον
λόγο.
Τ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να δηλώσω µε τη σειρά µου ότι συµµετέχουµε
στο Συνασπισµό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς µετά από τα πέτρινα χρόνια της
ήττας και των διαψεύσεων, ακριβώς για να συµβολίσουµε ότι οι Αριστεροί και οι
Αριστερές στη χώρα µας, επιδιώκουν να συµµετάσχουν στην αναζήτηση της
νέας ταυτότητας της Αριστεράς, της Αριστεράς που µετασχηµατίζεται µε
αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.
Έχουµε την πεποίθηση ότι οι ελπίδες για να ξαναγεννηθούν, οι
ανάγκες για να εκφραστούν, οι αντιστάσεις για να νικήσουν έχουν ανάγκη την
Αριστερά και ταυτόχρονα ελπίζουµε ότι θα αποτύχει η επιχείρηση του
κυβερνώντος Κόµµατος να αναστείλει την κοινωνική οργή, ν’ αναστείλει την
κοινωνική αποδοκιµασία προκειµένου να διατηρηθεί στην εξουσία και να
ανακόψει τη µετεκλογική κοινωνική δυναµική που διαγράφεται και σε αυτή την
κατεύθυνση, θα συµµετάσχουµε σε όλο αυτό τον προεκλογικό αγώνα, για να
δώσουµε πραγµατικά το στίγµα της Αριστεράς που αντιστέκεται και εκφράζει τις
ελπίδες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πριν αρχίσετε τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να σας
υπενθυµίσω και να σας προσκαλέσω στο αυριανό µας ραντεβού Παρασκευή 16
του Γενάρη στις 11 η ώρα το πρωί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Από εκεί,
ένα χώρο µε ιδιαίτερη ιστορική σηµατοδότηση για τους αγώνες του λαού µας,
αφού αποτίσουµε φόρο τιµής στους µάρτυρες θα ξεκινήσουµε τον εκλογικό µας
αγώνα. Σας περιµένουµε αύριο.
Π. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Έχω δυο ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα είναι:
ακούγονται απόψεις κυρίως από στελέχη του Συνασπισµού ότι το ΚΚΕ είναι
αυτιστικό Κόµµα. Εάν συµφωνείτε µε αυτή την άποψη. Το δεύτερο ερώτηµα
είναι: ήδη τα δύο µεγάλα Κόµµατα έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση των
ψηφοδελτίων, η Νέα ∆ηµοκρατία θα τα ανακοινώσει όπου να ‘ναι. Εσείς έχετε
προχωρήσει, έχετε συζητήσει για τα ψηφοδέλτια ή έχετε τόσο µεγάλη
υπερπροσφορά και δεν ξέρετε ποιους να διαλέξετε;
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μπροστά σε αυτές τις µεθοδεύσεις τόσο του
ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας ∆ηµοκρατίας, µπροστά στην επιδίωξη να καθιερωθεί
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στην Ελλάδα ένας ιδιότυπος διπολισµός µε µια µόνο-πολιτική νεοφιλελεύθερης
προσαρµογής, η Αριστερά θα µπορούσε και θα έπρεπε να αντιτάξει και πρέπει
να αντιτάξει ενωτικές τακτικές. Η συγκρότηση του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς του Ενωτικού Ψηφοδελτίου είναι έκφραση αυτής της
ενωτικής τακτικής. Μακάρι σε αυτή την ενωτική τακτική να µετείχαν όλοι και να
συµµετείχαν όλοι.
Το ερώτηµα το οποίο εµείς απευθύνουµε προς όλους είναι:
Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ενωτική τακτική της Αριστεράς, ως παράταξης, ως
ευαισθησίας κοινωνικής, ως ηθικής για την πολιτική; Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται
η προσπάθεια της Αριστεράς για τη διαφύλαξη του δηµόσιου χώρου της
πολιτικής, του κοινωνικού χώρου της πολιτικής, έτσι ώστε να µην υπάρξει αυτός
ο ισοπεδωτισµός ή αυτός ο εκφυλισµός που κυριαρχούν σήµερα στο δηµόσιο
βίο της χώρας.
Με αυτή την έννοια εµείς στην πράξη κάνουµε ενωτική τακτική
συγκροτώντας το Συνασπισµό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, συµµετέχοντας
στο Ευρωπαϊκό Κόµµα της Αριστεράς, διαµορφώνοντας δηλαδή τις
προϋποθέσεις έτσι ώστε µέσα από αυτήν την ενωτική τακτική να
αµφισβητηθούν οι συσχετισµοί και να στηριχθούν οι διαφορετικές πολιτικές.
Λέµε ενωτική τακτική µιας Αριστεράς ως παράταξης που θα
σέβεται τις διαφορές, που θα καταγράφει τις διαφωνίες και τις διαφορετικές
προσεγγίσεις, αλλά δεν θα επιτρέπει τη διαρκή περιθωριοποίηση της
Αριστεράς, τη διαρκή συρρίκνωση και καταπάτηση, τη διαρκή λεηλασία του
δηµόσιου χώρου της Αριστεράς.
Η τακτική µας, η πολιτική µας, η προσπάθειά µας είναι και ενωτική
και ανοιχτή.
Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ: Έχει ξεκινήσει και σε λίγες µέρες θα έχει ολοκληρωθεί αφ’ ενός η
συγκρότηση µιας πανελλαδικής Επιτροπής εκλογικού αγώνα στην οποία θα
συµµετάσχουν εκπρόσωποι των δυνάµεων που µετέχουν στο ψηφοδέλτιο αλλά
και προσωπικότητες από όλους τους χώρους (κοινωνικούς, πολιτικούς,
µαζικούς χώρους) και επίσης έχει ξεκινήσει η συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
Ανεξάρτητα αν είχε και την έννοια κάποιου χιούµορ αν έχουµε
υπερπροσφορά, σας διαβεβαιώνω ότι έχουµε υπερπροσφορά, γιατί ακριβώς
και οι δυνάµεις ως συλλογικότητες που συγκροτούν αυτό το ψηφοδέλτιο, το
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο αλλά και οι
αγωνιστές γενικότερα και ιδιαίτερα από το χώρο των ανένταχτων της
Αριστεράς, έχουν συνειδητοποιήσει τη µεγάλη σηµασία που έχει αυτή η µάχη,
όχι µόνο των εκλογών, αλλά και της προσπάθειας για συσπείρωση ευρύτερων
δυνάµεων της Αριστεράς ώστε από ισχυρότερες θέσεις να παλέψουµε για τα
συµφέροντα του λαού και των εργαζοµένων ιδιαίτερα για να κάνουµε πιο
ενισχυµένη και πιο υπαρκτή την ελπίδα που ακούστηκε προηγούµενα για τον
τόπο µας, για την κοινωνία µας, για τους εργαζόµενους.
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Μ. ΓΛΕΖΟΣ: Στα ερωτήµατα του δηµοσιογράφου της εφηµερίδας «ΤΟ
ΕΘΝΟΣ» ακούστηκαν δυο απαντήσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η απάντηση.
Τιµούµε και σεβόµαστε τους αγώνες του ΚΚΕ και οποιαδήποτε τοποθέτηση
υποτιµητική των αγώνων του την καταδικάζουµε και δεν έχει σχέση µε τη
συνεργασία την οποία εµείς κάνουµε.
Από εκεί και πέρα άσχετο και είναι άλλο θέµα αν διαφωνούµε µε
την τακτική την οποία ακολουθεί. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι εµείς δεν
σεβόµαστε τους αγώνες οποιουδήποτε Αριστερού Κόµµατος που δεν
συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια που κάνουµε. Ελπίζουµε να αλλάξουν
τακτική και να συστοιχηθούµε µαζί τους. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το δεύτερο στο ίδιο θέµα. Εµείς δεν θα απαντήσουµε όποιες
προσπάθειες κι αν γίνουν να διολισθήσουµε σ’ ένα ανταγωνισµό είτε ύβρεων
είτε αντιθέσεων µε τα άλλα Κόµµατα της Αριστεράς. Ο αντίπαλός µας βρίσκεται
στην αντίπερα όχθη, δεν είναι σε αυτή την όχθη. Αντίπαλός µας είναι τα
Κόµµατα του διπολισµού κι εκεί θα καταναλώσουµε το χρόνο µας, τους
χαρακτηρισµούς µας και την επιχειρηµατολογία µας και όχι στα Κόµµατα που
βρίσκονται στην ίδια όχθη µαζί µας, άσχετα εάν δεν βρίσκονται κοντά µας.
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής: πολλοί έλεγαν ότι
«αργείτε να εµφανιστείτε» και δηµοσιεύτηκε στον Τύπο, άλλοι έλεγαν
«σπεύσατε να εµφανιστείτε» και τώρα «γιατί δεν παρουσιάζετε τους
συνδυασµούς σας». Είναι κατανοητό, πέρα από όσα είπε ο Γ. Μπανιάς για την
υπερπροσφορά, ότι χρειάζεται µια συνεργασία όλων αυτών των παραγόντων
που συνιστούν και συγκροτούν το σχηµατισµό µας, µια συνεννόηση για να
βρούµε το καλύτερο.
Κανένας από τους υποψηφίους που λένε και παρουσιάζονται στις
τηλεοπτικές οθόνες ότι είναι υποψήφιος είναι επιθυµία του να είναι υποψήφιος
στους υποψηφίους. ∆εν έχει δώσει κανένας το χρίσµα σε κανέναν απολύτως.
Όλοι µαζί θα συναποφασίσουµε ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι. Σεβόµαστε την
επιθυµία του καθενός να είναι υποψήφιος, αλλά δεν έχει αποφασίσει κανένα
όργανο ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Αυτό, για να το έχετε υπόψη σας.
Ευελπιστούµε ότι θα έχουµε τέτοια συρροή που θα χρειαζόµαστε
διπλάσιο και τετραπλάσιο αριθµό στους συνδυασµούς µας. Γι’ αυτό θα κάνουµε
και την καλύτερη επιλογή.
Ν. ΦΙΛΗΣ («ΑΥΓΗ»): Ενώ υπάρχει µια ασάφεια ως προς την προγραµµατική
νέα πρόταση του κ. Παπανδρέου, υπάρχει ταυτόχρονα µια σκόπιµη διοχέτευση
πληροφοριών ότι θα υιοθετήσει την πρόταση για το 35ωρο και θα ήθελα ένα
πρώτο σχόλιο από εσάς.
∆εύτερον. Και σε αυτές τις εκλογές, ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές,
αναδεικνύεται ένα µείζον πρόβληµα για τη δηµοκρατία που έχετε πει κι εσείς: το
πρόβληµα της τηλεοπτικής δηµοκρατίας. Ποιες πρωτοβουλίες συγκεκριµένες
σκέφτεστε να πάρετε, ούτως ώστε και σε επίπεδο Κινήµατος και σε επίπεδο
πολιτικών πρωτοβουλιών να εκφραστεί η ολοένα και πιο διαφαινόµενη
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αντίδραση πολλών πολιτών σε αυτή την πίεση και τη βαρβαρότητα από την
τηλεόραση;
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η ασάφεια σε όσα λέει ο κ. Παπανδρέου είναι
ηθεληµένη και είναι δείγµα αδυναµίας. Η Κυβέρνηση των κ.κ. Σηµίτη –
Παπανδρέου είναι εκείνη η οποία διαχειρίστηκε την εξουσία επί 8 ολόκληρα
χρόνια. Είναι προσβολή της λογικής και της ευαισθησίας της ελληνικής
κοινωνίας όταν σήµερα, στο παρά πέντε των νέων εκλογών η Κυβέρνηση των
κ.κ. Σηµίτη – Παπανδρέου λέει «Κάναµε λάθη, σας φορτώσαµε προβλήµατα,
φερθήκαµε αλαζονικά, πληρώστε εσείς τα σπασµένα της δικής µας πολιτικής
αλλά ξαναψηφίστηκε µας, ξαναδοξάστε µας»!
Η ασάφεια επίσης είναι ηθεληµένη διότι θέλει να κρύψει τη σαφή
ιδεολογικό-πολιτική δυναµική, τάση, την οποία υπηρετεί η νέα αυτή περίοδος.
Είναι η άποψη ότι δεν υπάρχει ∆εξιά και Αριστερά παρά µονάχα προβλήµατα,
αλλά τα προβλήµατα έχουν αιτίες κοινωνικές και πολιτικές, δεν πέφτουν από
τον ουρανό. Είναι η άποψη ότι η αλλαγή δεν χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές
στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστηµα αλλά την απλή ευχή ν’
αλλάξουµε τους εαυτούς µας. Είναι η άποψη η οποία εξακολουθεί να στηρίζει
µέχρι και την τελευταία στιγµή όλο αυτό το νοµοθετικό γιουρούσι της
πλειοψηφίας των κ.κ. Σηµίτη και Παπανδρέου, για την εκποίηση της δηµόσιας
περιουσίας, για τη λεηλασία του περιβάλλοντος, για την εκχώρηση κρίσιµων
τοµέων της οικονοµίας και για τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος.
Είµαστε πράγµατι µπροστά σ’ ένα φαινόµενο νοθευµένης
δηµοκρατίας, τηλεοπτικής δηµοκρατίας όπου τα µαζικά Κόµµατα επιδιώκεται ν’
αλλάξουν χαρακτήρα, ο αρχηγός θα επικοινωνεί από τα Μέσα µε την κοινωνία,
θ’ ακούει τη θέληση της κοινωνίας δια των σφυγµοµετρήσεων και θα επικυρώνει
τις αποφάσεις του µέσα σε συλλογικά όργανα τα οποία απλώς θα επικροτούν,
θα χειροκροτούν και επευφηµούν.
Οι κοινωνίες των πολιτών θα γίνουν αθροίσµατα ψηφοφόρων και
καταναλωτών των προϊόντων ή υποπροϊόντων που σερβίρουν οι νέοι
µηχανισµοί των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Οι ενεργοί πολίτες θα γίνουν
παθητικοί οπαδοί και υπήκοοι και κυρίως οι νέοι θα υποστούν τις συνέπειες
αυτής της µετάλλαξης τόσο της πολιτικής όσο και της δηµοκρατίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές της 7ης
Μαρτίου όπως την προηγούµενη εκλογική περίοδο είχαν βγει στη δηµοπρασία
την προεκλογική οι συντάξεις, τώρα βγαίνουν στην προεκλογική επικοινωνιακή
δηµοπρασία οι νέοι. Αλλά οι νέοι έχουν προβλήµατα. Η ηλικία των νέων µπορεί
να είναι µικρή, αλλά η ηλικία των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νέοι
είναι η ηλικία όλων αυτών των επιζήµιων πολιτικών που εφάρµοσαν οι
δικοµµατικές Κυβερνήσεις και γίνεται ακόµη πιο ασφυκτική η προοπτική των
νέων σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και δικοµµατικού
µονοπωλίου εξουσίας.
Να γιατί χρειάζεται για την αντιµετώπιση αυτής της νοθευµένης
πολιτικής κατάστασης, η ενεργοποίηση των πολιτών, η ενεργοποίηση των
νέων, η καθηµερινή παρέµβαση, να γιατί είναι δηµιουργική δύναµη η
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αποφασιστική ενίσχυση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που
ως δύναµη και ριζοσπαστικής αµφισβήτησης και ανανεωτικής προοπτικής, θέλει
πάντοτε από θέσεις αυτονοµίας, από θέσεις αγωνιστικής παρέµβασης ν’
αµφισβητεί και να αλλάζει τα πράγµατα και όχι µε λογικές ενσωµάτωσης, όχι µε
λογικές τακτοποίησης προσωπικών ή άλλων απόψεων.
Γ.ΘΕΩΝΑΣ: Θα ήθελα να σηµειώσω µε αφορµή το πρώτο ερώτηµα, ότι οι
ασάφειες σε θέµατα που αφορούν απασχόληση, εργασιακές σχέσεις,
προβλήµατα της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζοµένων είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη. Ιδιαίτερα η αναφορά σε 35ωρο µε πλήρη ασάφεια σε ότι
αφορά την ηµερήσια απασχόληση, την εβδοµάδα των 5 ηµερών, δηλαδή
35ωρο χωρίς πενθήµερο µπορεί να σηµαίνει λογική ελαστικής απασχόλησης.
Και µην ξεχνάµε, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που
κυριαρχεί σήµερα είναι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Έχουµε
φτάσει στην Ολλανδία το 43% του εργατικού δυναµικού µε στοιχεία του 2000 να
εργάζεται σε συνθήκες µερικής απασχόλησης και αυτό να θεωρείται πιλότος για
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά συνέπεια µια αναφορά γενική και αόριστη στο 35ωρο την
ίδια στιγµή που η ΓΣΕΕ διεκδικεί οι 40 να γίνουν 39 και δεν βρίσκει ώτα να
ακουστεί, εν πάση περιπτώσει κάποια προοπτική να γίνουν 39 οι ώρες µέσα
από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καταλαβαίνει κανείς ότι
έχει να κάνει και µε σπέκουλα, αλλά και µε επικίνδυνες ασάφειες που έχουν
στόχο να θέσουν τους εργαζόµενους στη λογική της µερικής ελαστικής και
άτυπων µορφών απασχόλησης. Είναι το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι σήµερα, αλλά και στα επόµενα χρόνια θα
ενταθεί
ακόµα
περισσότερο
µε
τραγικές
συνέπειες
και
στο
κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Εµείς, το ενωτικό ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο
θέµα αυτό θα προβάλλει όχι µόνο το 35ωρο σαν επιθετική απαίτηση των
εργαζοµένων απέναντι στο πρόβληµα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
35ωρο µε πενθήµερο που σηµαίνει, 5Χ7=35 και µε προοπτική. Μην µας
τροµάζουν τα προωθητικά αιτήµατα των εργαζοµένων, µε προοπτική το 30ωρο.
Γιατί; Γιατί αν λογαριάσει κανείς 20 ολόκληρα χρόνια για να µην πάω πιο
µακριά, 40 ολόκληρα χρόνια οι εργαζόµενοι ποτέ δεν πήραν κάτι απ’ ότι έχει
προκύψει από την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα. ∆εν
έχουν πάρει ποτέ µερίδιο από την αύξηση της παραγωγικότητας.
Κατά συνέπεια η προοπτική ακόµα και του 30ωρου δεν είναι
εξωπραγµατικό αίτηµα. Ωστόσο βέβαια αυτό που έχουµε µπροστά µας είναι, να
παγιωθεί η αντίληψη για 35ωρο µε πενθήµερο και 7 ώρες απασχόληση την
ηµέρα.
Το δεύτερο θέµα νοµίζω, ότι το έπιασε ήδη και στην τοποθέτησή
του ο Μανώλης ο Γλέζος, ότι ή θα µπουν κανόνες ισότιµης έκφρασης των
πολιτικών δυνάµεων ή θα δοθεί στο Ενωτικό ψηφοδέλτιο του Συνασπισµού, της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς ισότιµα το µικρόφωνο ή θα υπάρξει χωνί. Μέσα από
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το χωνί πρέπει να ενεργοποιήσουµε, µέσα απ’ αυτό το σηµαντικό σχήµα που
έδωσε ο Μανώλης, θα πρέπει να προωθήσουµε την ενεργοποίηση του λαού να
υπερασπιστεί ο ίδιος τα δικαιώµατά του απέναντι στην τηλεοπτική δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
Γ.ΜΠΑΝΙΑΣ: Ένα πράγµα θέλω να πω, ότι 50 µέρες που µένουν, εµείς θα
προσπαθήσουµε να πείσουµε όσο γίνεται µε επιχειρήµατα τον ελληνικό λαό να
µην δεχτεί να υποτιµήσουν για µια ακόµα φορά µε προκλητικό µάλιστα, µε τον
προκλητικότερο τρόπο αυτή τη φορά τη νοηµοσύνη του, να µην δεχτεί να τον
χρησιµοποιήσουν ως επήκοο ως άβουλο ψηφοφόρο και ως χειροκροτητή, κάτι
που το παρακολουθούµε να γίνεται έντονα αυτές τις 10 τελευταίες µέρες.
Και ακόµα περισσότερο, επειδή είναι βέβαιον, ότι ο διάδοχος, διότι
ως µεσσίας και ως διάδοχος µας έρχεται, θα ξαναφέρει στην επικαιρότητα τα
θα, θα, θα του παρελθόντος, να µην ξαναπέσει θύµα ο ελληνικός λαός και ο
Έλληνας πολίτης αυτών των διακηρύξεων και υποσχέσεων της προεκλογικής
περιόδου, που σβήνουν, διαψεύδονται µε τον πιο πανηγυρικό και
κατηγορηµατικό τρόπο µε την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση. Και έχουµε
µια Κυβέρνηση που είναι τώρα περίπου 20 χρόνια στην εξουσία µε τρία µόνο
χρόνο διάλειµµα και είδαµε µε την πράξη της, µε το έργο της το κυβερνητικό τι
κάνει και όχι τι µας υπόσχεται ό,τι θα κάνει.
κ.ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»): Μιλήσατε προηγουµένως για την
τηλεοπτική, για τη νοθευµένη δηµοκρατία. Αλήθεια µπροστά σ’ αυτό τον
ορυµαγδό της επικοινωνιακής πολιτικής, έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει
κάποια αντίµετρα ή ξέρω εγώ, την 8η Μαρτίου θα κλαίτε στο τείχος των
δακρύων;
Μ.ΓΛΕΖΟΣ: Έχουµε ολόκληρο πρόγραµµα για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος, που ήδη έχει δείξει την έµπρακτη εφαρµογή. Θέσαµε το θέµα
στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, το θέσαµε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και
ας µας επιτραπεί να µην ανακοινώσουµε τους τρόπους αντίδρασης, πέρα απ’
αυτό το παραβολικό που είπα, ότι ή θα µας δώσουν το χρόνο που δικαιούµαστε
ή θα πάρουµε τα χωνιά και θα κατέβουµε στους δρόµους. Υπάρχει ολόκληρο
πρόγραµµα αντιµετώπισης. Αυτό µονάχα έχω να πω.
Και θα παρακαλέσω αυτούς που έχουν σχέση µε την έντυπη
πληροφόρηση να ξεφύγουν από τις αριστερές γωνίες, να µας δώσουν και
σελίδες ολόκληρες και όχι µονάδα αριστερές γωνίες, όπως αναφέρονται µερικοί.
Είπα, δεν ζητιανεύουµε, αξιώνουµε και απαιτούµε ίσο χρόνο, ίσο χώρο,
ισηγορία, απόλυτη ισονοµία και ισοτιµία.
ΑΝΤ. ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ: Μισό λεπτό, να συµπληρώσω µε όλο το σεβασµό στην
απάντηση του Μανώλη. Εκτός από την εικονική πραγµατικότητα, υπάρχει και η
πραγµατική ζωή και µερικές φορές η εκδίκησή της είναι πολύ σκληρή πάνω στις
προβλέψεις. Τα δείγµατα που έχουµε είναι, ότι οι συγκεντρώσεις που κάνουµε
στις συνοικίες και στην περιφέρεια, η συµµετοχή είναι καταπληκτική, περνάει
κατά πολύ το άθροισµα των οργανωµένων δυνάµεων απ’ όσους βλέπετε στο
τραπέζι.
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Και απ’ αυτή την άποψη ο καθένας µε τα µέσα του θα δώσει αυτή
τη µάχη. Επιτρέψτε µας απ’ αυτό το στοιχείο της συµµετοχής να έχουµε
αισιοδοξία.
κ.ΣΙ∆ΕΡΗΣ («ΣΚΑΪ»): ∆αιµονοποιείτε την τηλεόραση, ωστόσο δεν υπάρχει
αποκλεισµός, υπάρχει ανισοκατανοµή. Στο παρελθόν η ανισοκατανοµή ήταν
ακόµη χειρότερη, ωστόσο τα ποσοστά της Αριστεράς ευτυχούσαν. Μήπως
φταίει κάτι άλλο; Μήπως οι λύσεις που δίνετε δεν αφορούν τον κόσµο ή µήπως
δεν δίνετε λύσεις;
Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπερασπιζόµαστε το δικαίωµά µας να
διεκδικήσουµε µεγαλύτερα ποσοστά, αυτά που πιστεύουµε ότι υπάρχουν στην
ελληνική κοινωνία. Υπερασπιζόµαστε την ποιότητα της δηµοκρατίας.
Υπερασπιζόµαστε την ποιότητα της κοινωνίας, υπερασπιζόµαστε την αισθητική
της πολιτικής, υπερασπιζόµαστε την ανεξαρτησία της δηµοσιογραφίας.
∆εν είναι ποτέ δυνατόν η επικοινωνία και οι διαδικασίες της από
µορφές πολιτικής λειτουργίας να γίνονται µηχανισµοί πολιτικής επιβολής. Είναι
υπόθεση, λοιπόν, των πολιτών να αντισταθούν, είναι υπόθεση των θεσµών να
λειτουργήσουν µε βάση την αρχή της δηµοκρατικής νοµιµότητας και της
συνταγµατικής ισονοµίας, είναι υπόθεση των λειτουργών του Τύπου να
εξασφαλίσουν στοιχειώδη δικαιώµατα αντικειµενικής ενηµέρωσης της
κοινωνίας, είναι υπόθεση όλων των πολιτών που στοχάζονται προοδευτικά και
διεκδικούν διαφορετικό κόσµο σ’ αυτή τη χώρα να µην επιτρέψουν στους
µηχανισµούς των νέων εξουσιών να πάρουν τη θέση των δηµοκρατικών
πολιτικών θεσµών.
Εάν συµβεί αυτό το πράγµα, θα διαµορφωθούν κοινωνίες
οµοιωµάτων. Θα διαµορφωθούν πολιτικές, οι οποίες ολοένα και περισσότερο
θα µοιάζουν µεταξύ τους και θα αποµακρύνονται από την πραγµατικότητα των
προβληµάτων.
Η εικονική πραγµατικότητα στη θέση της πραγµατικότητας των
προβληµάτων είναι το πρώτο βήµα για να χειραγωγηθούν οι κοινωνίες. Η
αλλοίωση των δηµοκρατικών θεσµών από τους επικοινωνιακούς µηχανισµούς
είναι το αποφασιστικό εργαλείο για να εξανδραποδιστεί η δηµοκρατική θέληση
των πολιτών.
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι στον κάθε πολίτη µπροστά, θα έχει
δύναµη και θα ασκεί επιρροή η δηµοκρατική του θέληση ή µεγαλύτερη δύναµη
και µεγαλύτερη επιρροή θα έχουν οι µηχανισµοί επιβολής; Και εκεί καλούµε
όλους τους πολίτες να απαντήσουν ενισχύοντας την πολιτική µας παρέµβαση
για έναν επιπρόσθετο λόγο. ∆εν πρόλαβε να αρχίσει η άτυπη προεκλογική
περίοδος και µπήκε στο στόχαστρο όλων αυτών των µηχανισµών ο
Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και το Ενωτικό ψηφοδέλτιο.
Αυτό και µόνον δείχνει, ότι ο αστάθµητος, ο απρόβλεπτος, ο
επικίνδυνος παράγοντας αµφισβήτησης και ανατροπής των συσχετισµών είναι
ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι δυνάµεις της Ανανεωτικής και
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Ριζοσπαστικής Αριστεράς της Οικολογίας, των Κοινωνικών Κινηµάτων, των
ανέντακτων πολιτών, των ενεργών πολιτικών.
κ. ΒΟΤΣΗΣ: Θα επανέλθω στο θέµα του 35ωρου. Αλλά δεν µε έπειθαν οι
απαντήσεις. Αλίµονο αν στους ψηφοφόρους στις πόσες µέρες αποµένουν µέχρι
τις εκλογές απαντήσουµε µ’ αυτό τον τρόπο περί διαγραµµάτων για την
ελαστικοποίηση της εργασίας και όλα αυτά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει µία
πρακτική στην 8ετία Σηµίτη που λέει ότι ξαναγυρίζουµε στο Σικάγο; Το 8ωρο
ισχύει; Στις τράπεζες ισχύει; Στη βιοµηχανία ισχύει; Στα σούπερ µάρκετ ισχύει;
Μία ασυδοσία στην αγορά εργασίας πως θα φανεί; Στα Ολυµπιακά Έργα ισχύει;
Αν εσείς δεν τα δείξετε αυτά, ποιος θα τα δείξει.
N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για να ενισχύσω το σκεπτικό της ερώτησης του κ.
Βότση, θα ήθελα να επισηµάνω ότι επί 8 χρόνια οι πολιτικές της κυβέρνησης
Σηµίτη ήταν πολιτικές οι οποίες επεφύλαξαν την µεγαλύτερη πίεση στην
εργασία και επίσης επεφύλαξαν την πιο συστηµατική ακύρωση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Εκείνο που χρειάζεται να αναδείξουµε είναι ότι δύο φορές
πρόταση νόµου για το 35ωρο απορρίφθηκε απ’ την κυβερνητική πλειοψηφία.
Εκείνο που χρειάζεται να αναδείξουµε είναι ότι σήµερα ουσιαστικά επικρατεί
έλλειψη προστασίας των εργαζοµένων και πλήρης ελαστικοποίηση των
σχέσεων εργασίας, µε µαύρη ανασφάλιστη εργασία, µε εργασία πέραν του
8ωρου, µε προβλήµατα τα οποία δηµιουργούν ολοένα και µεγαλύτερη
εισοδηµατική πίεση και ανισότητα στους εργαζοµένους.
Και σήµερα που µιλάµε δεν υπάρχει περιθώριο για λαϊκίστικους
φιλεργατισµούς. Εκείνο που συστηµατικά έλειψε είναι η πολιτική δίκαιης
κατανοµής του πλούτου, των βαρών και των ωφεληµάτων. Όταν δεν υπάρχει
καµία νύξη για πολιτικές αναδιανοµής, όταν επιµένουν στις πολιτικές της
µονόδροµης λιτότητας και της διαρκούς πίεσης σε βάρος των εργαζοµένων, δεν
µπορούν πράγµατι να ξεγελάσουν κανέναν.
Πολύ περισσότερο όταν επίσης συγκεκριµένα, την περίοδο προ
των εκλογών, στις διαπραγµατεύσεις για τις συλλογικές συµβάσεις των
εργαζοµένων είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δηµόσιο τοµέα, η κυβέρνηση επιµένει
να µην υιοθετεί αιτήµατα που προβάλουν οι εργαζόµενοι για να αναπληρώσουν
συντελεσθείσες απώλειες του εισοδήµατός τους.
Τόσο οι µισθωτοί, όσο και οι υπάλληλοι, είναι εκείνοι οι οποίοι
πληρώνουν τα σπασµένα των λαθών της αναλγησίας και της αλαζονείας που
λέει ο κ. Παπανδρέου. Αλλά ο κ. Παπανδρέου όταν καλεί τον ελληνικό λαό να
πληρώσει τα σπασµένα και ταυτόχρονα να δοξάσει την πολιτική
που
εφαρµόζεται, είναι σε αντίφαση ύποπτη µε τον ίδιο του τον εαυτό.
Γ. ΘΕΩΝΑΣ: Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ο κ. Βότσης έχει απόλυτο δίκιο, ότι
αυτή είναι η πραγµατικότητα που βιώνουµε και µάλιστα πρέπει εδώ να
παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχουν δύο εντελώς αντίθετες τάσεις στη λειτουργία,
στον τρόπο αντιµετώπισης του ωραρίου εργασίας των εργαζοµένων.
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Την ίδια στιγµή που το κεφάλαιο ενδιαφέρεται να ελαστικοποιήσει
τις εργασιακές σχέσεις, την ίδια στιγµή εµφανίζεται από διαφορετική θέση να
επιµηκύνει το ωράριο, µάλιστα κατά παράνοµο τρόπο και να έχουµε φαινόµενα
εργαζοµένων που δεν έχουν ωράριο. Και µάλιστα σε χώρους που δεν θα
επιτρεπόταν και απ’ τη µεριά του Εργατικού Κινήµατος να αφήνει να υπάρχουν
τέτοιες παραβιάσεις. Εννοώ τράπεζες, άλλους οργανισµούς κλπ.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι επειδή κάποιοι κλέβουν, γιατί είναι
κλοπή το να υποχρεώνεις τον εργαζόµενο να εργάζεται περισσότερες ώρες,
χωρίς να τον πληρώνεις µάλιστα, χωρίς νόµιµες υπερωρίες, χωρίς τίποτα, να
εργάζεται περισσότερες ώρες, γιατί έχεις τη δυνατότητα να τον υποχρεώσεις να
το κάνει. Είναι κλοπή.
Επειδή κάποιος κλέβει, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να καταργήσουµε
τους νόµους που απαγορεύουν την κλοπή. Θεωρώ ότι το αίτηµα για
θεσµοθέτηση του 35ωρου, 5νθήµερου, είναι αίτηµα επιθετικό απ’ τη µεριά της
εργατικής τάξης, την ίδια στιγµή βέβαια που πρέπει το εργατικό κίνηµα, οι
πολιτικές δυνάµεις, η Αριστερά στο σύνολό της, να αντιπαλέψει και να αναδείξει
αυτά τα φαινόµενα χρησιµοποίησης των εργαζοµένων έξω από όρους
εργατικής νοµοθεσίας, έξω απ’ την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας.
Μην ξεχνάµε ότι το βασικό αίτηµα που θέλουν σήµερα οι
νεοφιλελεύθεροι σε όλο τον κόσµο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτηµέλη, είναι η λεγόµενη απορύθµιση της εργασίας. ∆ηλαδή απορύθµιση τι
σηµαίνει; Επειδή δεν το καταλαβαίνει και ο κόσµος. Κατάργηση της εργατικής
νοµοθεσίας. Αυτό σηµαίνει.
Ώστε από εκεί και πέρα ο νόµος της αγοράς, ο νόµος της
προσφοράς και της ζήτησης να καθορίζει και τον τρόπο απασχόλησης, αµοιβής
εργασίας, τα δικαιώµατα και ότι άλλο αφορά την παροχή της εργασίας.
Μ’ αυτή την έννοια συµφωνούµε µε την παρατήρηση, αλλά
ταυτόχρονα λέω ότι πρέπει να παλεύουµε και για τη θεσµοθέτηση όσων
µπορούν να θεσµοθετηθούν, την ίδια στιγµή που θα αξιώνουµε άλλη λειτουργία
των Επιθεωρήσεων Εργασίας, άλλη λειτουργία του ίδιου του συνδικάτου στον
τρόπο δουλειάς, άλλη λειτουργία των µορφών κοινωνικού ελέγχου της άσκησης
και της παραγωγής και της λειτουργίας της επιχείρησης.
κα ΚΕΧΑΓΙΑ: Προς τον κ. Κωνσταντόπουλο είναι η ερώτηση. Είπατε κύριε
Πρόεδρε ότι η προσπάθειά σας για τη συγκρότηση του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι και «ενωτική και ανοιχτή». Θα ήθελα να σας
ρωτήσω τι εννοείτε µε τη λέξη «ανοιχτή». Είναι ανοιχτή και προς το ΚΚΕ; Και
περιµένετε να σας χτυπήσει την πόρτα το ΚΚΕ ή θα κάνετε εσείς κάποιο
κάλεσµα.
Και εάν επίσης υπήρξαν στο εσωτερικό του κόµµατός σας κάποιες
διαφωνίες σε σχέση µε πρόθεση, να απευθύνετε κάποιο κάλεσµα, πρόσκληση
στο ΚΚΕ.
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N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και η συνάντηση στο χώρο διαλόγου και κοινής
δράσης της Αριστεράς ήταν ενωτική και ανοιχτή και η συνάντηση στους χώρους
των κοινωνικών κινηµάτων του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ ήταν ενωτική και
ανοιχτή. Και η συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κόµµα της Αριστεράς που
συγκροτήθηκε από 11 κόµµατα, µε άλλα τόσα παρατηρητές, ήταν ενωτική και
ανοιχτή.
Εξακολουθούµε να λέµε ότι εµείς δεν περιχαρακώνουµε την
Αριστερά. Ζητάµε απέναντι στις µεθοδεύσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας να
απαντήσει η Αριστερά ως παράταξη, ως στάση ζωής, ως ηθική και κοινωνική
ευθύνη, ως ριζοσπαστική δύναµη ανατροπής και αλλαγής των δεδοµένων του
δικοµµατισµού και του νεοφιλελευθερισµού.
Με αυτή την έννοια µακάρι να υπήρχαν όλες οι δυνάµεις της
Αριστεράς που θα έδιναν αυτή την απάντηση. Εµείς ούτε αποκλείουµε κανέναν,
ούτε θεωρούµε ότι είµαστε ιδιοκτησία όλου αυτού του χώρου. Είναι όµως ένα
αποφασιστικό βήµα, είναι µία αποφασιστική κίνηση, για την οποία πρέπει να
προβληµατιστούν εκείνοι οι οποίοι δεν την αποδέχονται.
∆εν είναι υπόθεση φιλοφρονήσεων η ενωτική αντίδραση και
παρέµβαση της Αριστεράς, για να µην περάσουν τα σχέδια µετάλλαξης της
δηµοκρατίας και παγίωσης του δικοµµατισµού. Στο εσωτερικό του
Συνασπισµού και ο πλουραλισµός των απόψεων είναι ανοιχτός και η ανταλλαγή
των απόψεων είναι δηµιουργική και σε όλους τους χώρους της Ριζοσπαστικής
Ανανεωτικής Αριστεράς, ο καθένας διεκδικεί την διεύρυνση της δηµοκρατίας και
όχι την γραφειοκρατικοποίηση της δηµοκρατίας.
Μ΄ αυτή την έννοια αξιοποιούµε κριτικές προσεγγίσεις,
αξιοποιούµε κριτικές απόψεις ή και διαφωνίες, όταν υπηρετούν τον κοινό στόχο
που σήµερα ενωτικά όλοι υπηρετούµε. Και όλες οι δυνάµεις του Συνασπισµού.
Ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς απέναντι στο δίδυµο ΠΑΣΟΚΝέας ∆ηµοκρατίας, Καραµανλή-Παπανδρέου, να αντιτάξει την παρουσία, την
ευαισθησία, την αισθητική και την προοπτική της αριστερής παράταξης.
Της Αριστεράς που θέλει να µην απαλλοτριωθεί ο δηµόσιος
χώρος της πολιτικής και ο δηµόσιος χώρος της Αριστεράς.
κ. ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ («ΑΥΓΗ»): Από τη συζήτηση φαίνεται ότι έχουµε δύο αιχµές.
Το ένα είναι η τηλεοπτική δηµοκρατία, το δεύτερο είναι το 35ωρο. Ωστόσο την
τετραετία 2004-2008 θα έχουµε και άλλα θέµατα. Απ’ τις 8 Μαρτίου και µετά θα
µιλάµε πια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Θα έχουµε πάλι την ηλεκτρονική
παρακολούθηση των πολιτών, τα φαινόµενα της καταστολής που από χθες τα
είδαµε και στην τηλεόραση, το Κυπριακό. Για όλα αυτά θα µιλήσετε; Πότε θα
περιµένουµε το πρόγραµµα;
N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι αυτή τη στιγµή
µιλάµε µε ορισµένους ουδέτερους όρους πολλές φορές. Λέµε έλλειµµα
κοινωνικής πολιτικής ή έλλειµµα δηµοκρατίας. Έχουµε αντιδηµοκρατικές
επιλογές και έχουµε κοινωνικά ανάλγητες επιλογές. Υπάρχει η υγεία, η παιδεία,
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η ανεργία, η ασφάλιση, το µεγάλο πρόβληµα των συντάξεων, τα µεγάλα
προβλήµατα των περιφερειακών ανισοτήτων, το πρόσθετο οικονοµικό,
περιβαλλοντικό και περιφερειακό κόστος το οποίο θα πληρώσουµε µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Οι αντιδηµοκρατικές επιλογές όπου θα µπουν σε µηχανισµό
διαρκούς εποπτείας προσωπικά δεδοµένα και έλεγχος όλων των διαδικασιών
του κοινωνικού, πνευµατικού και πολιτικού γίγνεσθαι. Για όλα αυτά χρειάζεται
µια αποφασιστική δύναµη και µέσα στη Βουλή, αλλά και µέσα στην κοινωνία,
που από θέσεις Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θα αµφισβητεί, θα αντιστέκεται, θα
προτείνει και θα δηµιουργεί κοινωνικές συµµαχίες αλλά και πολιτικούς
συσχετισµούς, διαφορετικούς που δεν θα επιτρέπουν αυτό το γλίστρηµα προς
το παρελθόν, αυτή την αναδίπλωση που είναι πολιτισµική αναδίπλωση.
Τ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στο πρόγραµµά µας και στην πρόθεσή µας στη
διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, είναι πράγµατι να αναδείξουµε τα ζητήµατα
καταστολής και αυταρχισµού, φυσικά την αντίθεσή µας στην πραγµατοποίηση
της Ολυµπιάδας µε όλες αυτές τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουµε και να
επισηµάνουµε και να δώσουµε έµφαση στην αντίληψη που έχουµε ότι ποτέ δεν
υπάρχει υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωµάτων, χωρίς ταυτόχρονη
υποχώρηση των πολιτικών και ατοµικών δικαιωµάτων.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που είναι ηγεµονική αυτή τη στιγµή σε
όλο τον κόσµο, έδειξε πράγµατι ότι και στους δύο τοµείς που έχουµε το ίδιο
ενδιαφέρον για την συντήρηση και ηγεµονία της, έχει πραγµατικά ακυρώσει,
υπονοµεύσει, όλες τις κατακτήσεις.
Νοµίζω τα τελευταία παραδείγµατα µε τους συναγερµούς του
πορτοκαλί και του κόκκινου και την απαίτηση των Αµερικάνων να δίνονται τα
στοιχεία όσων ταξιδεύουν προς ΗΠΑ, µαζί µε τα βιοµετρικά τους δεδοµένα,
παραπέµπουν σε µία εφιαλτική εικόνα µιας κοινωνίας, η οποία µε έναν
πανεποπτικό τρόπο θα παρατηρείται, θα ταξινοµείται, θα ελέγχεται προληπτικά
και θα καταστέλλεται όταν και όποτε εκφράσει την κοινωνική της αντίσταση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούµε πολύ. Σας περιµένουµε και την επόµενη
φορά.
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