
Δημόσια Δωρεάν Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες

STOP στις ιδιωτικοποιήσεις

Έξω η Eλλάδα απ’τον πόλεμο του Mπους

Kάτω τα χέρια από τις δημοκρατικές ελευθερίες

γυρίστε στις σελίδες 8, 9, 

Φοιτητές
-εργάτες 
μαζί

τιμή
1,50 ευρώ

τιμή ενίσχυσης
2,00 ευρώwww.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007   Νο 754

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα

H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE
OI KATAΛHΨEIΣ ΣYNEXIZOYN

Mπορούμε να βυθίσουμε
όλη την “Aτζέντα” Kαραμανλή

γυ
ρί

σ
τε

 σ
τι

ς 
σ

ελ
ίδ

ες
 6

, 7

Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΠOΣΔEΠ Σελίδα 10

Aπεργίες OΛME και Συμβασιούχων Σελίδα 2

Tο κίνημα στις Γειτονιές Σελίδα 4



Νο 7542

Σε 24ωρη απερ γία προ χω ρούν
την Πέ μπτη 15 Φλε βά ρη χι λι ά δες
συμ βα σιού χοι. Την απερ γία κή ρυ ξε
η ΓΣΕΕ και το Συ ντο νι στι κό Συμ βα -
σιού χων, στο οποίο συμ με τέ χουν
75 Σύλ λο γοι Συμ βα σιού χων από
όλη την Ελ λά δα, από τους ΟΤΑ, τον
ΟΤΕ, τις Νο μαρ χί ες και δε κά δες άλ -
λους χώ ρους του Δη μο σίου το μέα
και των ΔΕ ΚΟ. Την ίδια ημέ ρα προ -
γραμ μα τί ζουν συ γκέ ντρω ση νω ρίς
το πρωί στον Αρειο Πά γο και στη
συ νέ χεια πο ρεία στο υπουρ γείο
Προ ε δρί ας. 

Στις 15 Φλε βά ρη πρό κει ται να
συ ζη τη θεί στην Ολο μέ λεια του
Αρεί ου Πά γου η αί τη ση αναί ρε σης
που άσκη σε ο ει σαγ γε λέ ας του
ανώ τα του δι κα στη ρί ου σε προ η γού -
με νες δι κα στι κές απο φά σεις που δι -
καίω ναν συμ βα σιού χους. Αν η αί τη -
ση αναί ρε σης του ει σαγ γε λέα γί νει
δε κτή τό τε θα πρό κει ται για άλ λο
ένα δι κα στι κό πρα ξι κό πη μα σε βά -

ρος χι λιά δων συμ βα σιού χωνπου θα
κρίνει στην ουσία το μέλλον τους . 

Πα ρα μο νές Χρι στου γέν νων χι λι ά -
δες συμ βα σιού χοι ήρ θαν αντι μέ τω -
ποι με ένα ακό μα εμπαιγ μό,  με τά
τη δη μο σί ευ ση της γνω μο δό τη σης
του Eλε γκτι κού Συ νε δρίου που έβα -
ζε φραγ μό στη δι κα στι κή με τα τρο -
πή των συμ βά σε ών τους από ορι -
σμέ νου χρό νου σε αο ρί στου, αλ λά
και στην πλη ρω μή των απο δο χών
τους ακό μη και για δε δου λευ μέ να
πολ λών μη νών.

Την ίδια στιγ μή ο φε τι νός προϋ -
πο λο γι σμός αφή νει ακά λυ πτους
ακό μα και όσους συμ βα σιού χους
έχουν δι καιω θεί. Για 18.000 συμ βα -
σιού χους δεν υπάρ χει πρό βλε ψη
για την κα τα βο λή των κον δυ λί ων.
Εκτός από τις 8.000 πε ρί που  κα θα -
ρί στριες δη μο σί ων σχο λεί ων, στην
ίδια κα τά στα ση βρί σκο νται  3.000
σχο λι κοί φύ λα κες, 1.000 ερ γα ζό με -
νοι στο Πρό γραμ μα Bο ή θεια στο

Σπί τι και 6.000 AμEA. Πρό κει ται για
τε ρά στια κο ροϊ δία αν υπο λο γί σου -
με ότι οι συμ βα σιού χοι που δι καιώ -
θη καν  και κα λύ πτουν τις προϋ πο -
θέ σεις του ΠΔ εί ναι πε ρί που 33.000
(από τις 250.000 που εί χε υπο σχε -
θεί προ ε κλο γι κά ο Κα ρα μαν λής).
Δη λα δή οι 6 στους 10, από όσους
κα λύ πτουν τις προϋ πο θέ σεις μο νι -
μο ποί η σης κιν δυ νεύ ουν να μεί νουν
απλή ρω τοι.

Και δεν εί ναι μό νο αυ τοί. Σύμ φω -
να με το νέο Δη μο τι κό και Κοι νο τι κό
Κώ δι κα ως τα τέ λη του 2007 όλοι οι
Δή μοι θα πρέ πει να ρυθ μί σουν τις
δη μο τι κές επι χει ρή σεις τους και να
απο φα σί σουν σε ποι ες θα βά λουν
λου κέ το, ποι ες θα συγ χω νευ τούν
και ποι ες θα δι α τη ρη θούν ανοι κτές.
Σή με ρα υπάρ χουν 1.800 δη μο τι κές
επι χει ρή σεις και από αυ τές μό νο οι
1.200 εί ναι ενερ γές. Με τις νέ ες αλ -
λα γές πρό κει ται να κλεί σουν του λά -
χι στον οι μι σές και αυ τοί που θα

πλη ρώ σουν τα σπα σμέ να θα εί ναι
οι ερ γα ζό με νοι με σύμ βα ση αο ρί -
στου χρό νου, οι οποί οι κιν δυ νεύ ουν
με από λυ ση, εάν δεν τους απορ ρο -
φί σουν σε άλ λες θέ σεις, ενώ οι
συμ βα σιού χοι θα πε τα χτούν στο
δρό μο.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ εν όψει αυ τών των
εξε λί ξε ων διορ γά νω σε την Τρί τη 6/2
Ημε ρί δα με θέ μα «Το νέο θε σμι κό
πλαί σιο για τις Δη μο τι κές Επι χει ρή -
σεις – Υπε ρά σπι ση των δι καιω μά των
των ερ γα ζο μέ νων». Την επό με νη μέ -
ρα, Τε τάρ τη 7 Φλε βά ρη έχει προ -
γραμ μα τι στεί Γε νι κό Συμ βού λιο της
Ομο σπον δί ας, όπου θα απο φα σι στεί
η δρά ση της ΠΟΕ ΟΤΑ απέ να ντι
στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης
στους ερ γα ζό με νους στους Δή -
μους. Μία από αυ τές θα εί ναι η προ -
κή ρυ ξη απερ για κής κι νη το ποί η σης
στις 15/2 και η συμ με το χή στη συ -
γκέ ντρω ση που κα λεί το Συ ντο νι στι -
κό Συμ βα σιού χων στον Αρειο Πά γο.  

15 Φλεβάρη ξεσηκώνονται
και οι συμβασιούχοι

Aπεργίες στα σχολεία

Με τά το άπλω μα των φοι τη τι κών κα τα λή ψε -
ων, η επι λο γή των κα τα λή ψε ων διαρ κεί ας ως
τρό που για να νι κή σου με πε ρι έ χει και το άνοιγ -
μα στην κοι νω νία, και κυ ρί ως στους ερ γα τι κούς
χώ ρους. Το φοι τη τι κό κί νη μα χρειά ζε ται τη συ -
μπα ρά στα ση των ερ γα ζο μέ νων και μά λι στα τη
συ μπα ρά στα ση με απερ γία.

Σ’αυ τή την κα τεύ θυν ση, οι φοι τη τές της Φι λο -
σο φι κής ψή φι σαν τις εξω στρε φείς κι νή σεις του
συλ λό γου σε ερ γα τι κούς χώ ρους.Έτσι, την Τε τάρ -
τη 31/1 φοι τη τές από το συ ντο νι στι κό κα τά λη ψης
της Φι λο σο φι κής μί λη σαν στη συ νέ λευ ση του
Αγλαϊα-Κυ ρια κού, κα τα χει ρο κρο τή θη καν και έβα -
λαν τη συ νέ χεια που θα πρέ πει να εί ναι απερ γία
στις 15 Φλε βά ρη.Στη συ νέ λευ ση πέ ρα σε και το ψή -
φι σμα συ μπα ρά στα σης στις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις.

Την επό με νη μέ ρα, πή γα με στο Σω τη ρία για
να μι λή σου με με τους ερ γα ζό με νους και να
τους ζη τή σου με μια κοι νή εκ δή λω ση-συ ζή τη ση
μέ σα στο νο σο κο μείο με προ ο πτι κή να κα τα λή -
ξου με σε μια απερ γία συ μπα ρά στα σης.Η πα -
ρου σία μας έκα νε αί σθη ση και έγι νε με γά λη συ -
ζή τη ση γύ ρω από το τι συμ βαί νει στις σχο λές, τι
ζη τά ει το φοι τη τι κό κί νη μα, την ίδια την απερ γία
των για τρών πριν με ρι κές εβδο μά δες κλπ.Το
κλί μα ήταν θε τι κό απέ να ντι στις προ τά σεις  μας,
αλ λά θα χρεια στεί και μια νέα συ νά ντη ση.

Το ση μα ντι κό, όμως, εί ναι ότι με τέ τοια βή -
μα τα κι νού μα στε προς την κα τεύ θυν ση μι ας
πα νερ γα τι κής.Πα ρέμ βα ση των φοι τη τών μέ σα
στους ερ γα τι κούς χώ ρους και συ ζή τη ση ώστε
τα σω μα τεία να βγά λουν απερ γί ες συ μπα ρά -
στα σης και να πι έ σουν τα συν δι κά τα για μια
πα νερ γα τι κή.Μό νο έτσι μπο ρού με να νι κή σου -
με, όπως το κά να με και το κα λο καί ρι.

Aλεξάνδρα Bασιλειάδου

Η επι τρο πή κα τά λη ψης της Nο μι κής έχει πά -
ρει την πρω το βου λία να ενη με ρώ σου με τον κό -
σμο και τους ερ γα ζό με νους για τον αγώ να που
δί νουν οι φοι τη τές και να ζη τή σουν την συ μπα -
ρά στα ση τους σε απερ γί ες και στά σεις ερ γα σί -
ας. Την Πα ρα σκευή επι σκεφ τή κα με την Αγρο τι -
κή τρά πε ζα στην Πα νε πι στη μίου, και μι λή σα με
με τον κό σμο που δου λεύ ει εκεί. 

Το κλί μα που συ να ντή σα με ήταν εξαι ρε τι κό:
Σχε δόν στα πε ρισ σό τε ρα από τα γρα φεία ήταν
δε κτι κοί, παίρ να νε τα πλαί σια που εί χαν ψη φι -
στεί στη γε νι κή συ νέ λευ ση, και ζη τού σαν να
μά θουν πε ρισ σό τε ρα για την πο ρεία του αγώ να
μας. Αφι ε ρώ να με κά ποια λε πτά σε όλους, φέρ -
νο ντας τις εμπει ρί ες μέ σα από το κί νη μα και
τους πα ρα κι νού σα με να πά ρουν και αυ τοί ενερ -
γό μέ ρος στη συ μπα ρά στα ση ώστε όλοι ενω μέ -
νοι φοι τη τές-ερ γά τες να νι κή σου με την πρό -
κλη ση του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού. 

Ανοί γαν επί σης συ ζη τή σεις, για πολ λά από
τα ζη τή μα τα που πραγ μα τευό μα στε, από το
πως θα επη ρε ά σει η απο χώ ρη ση του Πα.Σο.K
από τη συζήτηση για την αναθεώρηση τις επι -
χει ρού με νες ανα διαρ θρώ σεις, μέ χρι το πως θα
προ χω ρή σου με με πιο επι θε τι κά αι τή μα τα.
Φεύγο ντας, μας πα ρό τρυ ναν να τους  ε πι σκε -
πτό μα στε τα κτι κά. Αυ τές οι εμπει ρί ες μας δεί -
χνουν το πό σο ση μα ντι κό για τον αγώ να μας εί -
ναι η άμε ση επα φή με τον κό σμο, και να τους
δί νου με πλη ρο φό ρη ση χω ρίς να με σο λα βεί η
πα ρα μορ φω τι κός φα κός των ΜΜΕ .   

Κώ στας Τό δου λος 

Oι καταλήψεις
εξορμούν
στους 
εργατικούς
χώρους
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Μ
ε δύο 24ωρες απερ γί ες στις 15 και στις
27 Φε βρουα ρί ου απο φά σι σε η ΟΛ ΜΕ να
συ ντο νι στεί με τον αγώ να των φοι τη τών

και των πα νε πι στη μια κών ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του Αρ θρου 16. Η από φα ση πάρ θη κε στην
ολο μέ λεια των προέ δρων των ΕΛ ΜΕ όλης της
χώ ρας που έγι νε το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το.

Οι πρό ε δροι των το πι κών ΕΛ ΜΕ έφε ραν στην
ολο μέ λεια τις ει κό νες από τις γε νι κές συ νε λεύ -
σεις που πραγ μα το ποι ή θη καν το προ η γού με νο
δε κα ή με ρο, αλ λά και από τις το πι κές πρω το βου -
λί ες για τη δη μιουρ γία το πι κών επι τρο πών που
ορ γα νώ νουν συ ζη τή σεις και συ γκε ντρώ σεις ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16. 

Σε όσες Γε νι κές Συ νε λεύ σεις έγι ναν η βά ση
των εκ παι δευ τι κών ψή φι σε σχε δόν ομό φω να την
ει σή γη ση του ΔΣ της ΟΛ ΜΕ για δύο 24ωρες
απερ γί ες με αιχ μή το Αρ θρο 16. 

Κυ ρί αρ χο θέ μα στις το πο θε τή σεις όλων των
προέ δρων ήταν οι τε λευ ταί ες εξε λί ξεις σχε τι κά
με την απο χώ ρη ση των βου λευ τών του ΠΑ ΣΟΚ
από τη δια δι κα σία της συ νταγ μα τι κής ανα θε ώ ρη -
σης. Η πλειο ψη φία των προέ δρων εκτί μη σαν ότι
πρό κει ται για μία πρώ τη νί κη του εκ παι δευ τι κού
κι νή μα τος, που δεί χνει τη δύ να μη των αγώ νων
και πρό τει ναν τη συ νέ χι ση της απερ για κής δρά -
σης μα ζί με τους φοι τη τές και τους πα νε πι στη -
μια κούς. 

«Στη Γε νι κή μας συ νέ λευ ση εί χα με 250 άτο -
μα», εί πε ο Κω στα ρά κος από την ΕΛ ΜΕ Νό τιας
Αθή νας. «Ψή φι σαν Ναι και στο σκε πτι κό και στο
πρό γραμ μα δρά σης. Ο Φλε βά ρης και ο Μάρ της
θα πρέ πει να εί ναι διά στη μα δρά σης, που θα φέ -
ρει όλους τους συ να δέλ φους στις απερ γί ες και
στα πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια. Η κι νη το ποί -
η ση του εκ παι δευ τι κού κι νή μα τος έχει επί δρα ση
στο ΠΑ ΣΟΚ και σε αυ τό έπαι ξε ρό λο και η δου -
λε ιά που έκα ναν οι επι τρο πές το πι κά».

«Πρέ πει να εί μα στε χα ρού με νοι για τί έχου με
κερ δί σει μία μά χη», εί πε η Μα ρία Δα νιήλ από την
ΕΛ ΜΕ Καλ λι θέ ας-Ν. Σμύρ νης. «Στην επό με νη
βου λή θα χρεια στούν 180 βου λευ τές για να πε -
ρά σει η ανα θε ώ ρη ση και αυ τός ήταν ο πρώ τος
στό χος. Οταν κερ δί ζεις μία μά χη αυ τό που κά -
νεις εί ναι να συ νε χί ζεις με την ίδια νι κη φό ρα τα -
κτι κή. Πρέ πει να συ νε χι στεί το πα νεκ παι δευ τι κό
μέ τω πο».     

«Το ίνη μα που ξε κί νη σε το Μάη –Ιο ύ νη, κα τά -
φε ρε μία πρώ τη νί κη», εί πε ο πρό ε δρος της Β’
ΕΛ ΜΕ Δω δε κα νή σου. «Η απερ γία των δα σκά λων
μπο ρεί να μην απο τύ πω σε μία νί κη αλ λά έφε ρε
ρωγ μές στην ει σο δη μα τι κή πο λι τι κή. Τις τε λευ -
ταί ες ημέ ρες 330 σχο λές εί ναι υπό κα τά λη ψη. Η
κί νη ση των από τα κά τω ανά γκα σε στην τα κτι κή
ανα δί πλω ση. Πρέ πει να δού με τον τρό πο που
δού λε ψαν οι φοι τη τές. Δου λε ιά από τα κά τω,
ορι ζό ντιος συ ντο νι σμός και  συμ μα χί ες έτσι ώστε
να μην έχει κα νέ ναν σύμ μα χο η κυ βέρ νη ση μέ σα
στα πα νε πι στή μια. Στην Κω και στην Κά λυ μνο κά -
να με δύο εκ δη λώ σεις για το Αρι θρο 16 με μα ζι κή
συμ με το χή. Οι επό με νες εβδο μά δες εί ναι από τις
πιο κρί σι μες στην ιστο ρία του εκ παι δευ τι κού κι -
νή μα τος».    

«Το εκ παι δευ τι κό κί νη μα εί χε μία με ά λη νί κη»,
ήταν η το πο θέ τη ση του προ έ δρου της ΕΛ ΜΕ
Ηλεί ας. «Ακό μα και αυ τοί που εί μα σταν στις επι -
τρο πές πι στεύ α με ότι η ανα θε ώ ρη ση θα ψη φι -
στεί. Συγ κρο τή σα με επι τρο πή, πή γα με στους
σπου δα στές και κά να με δύο πο ρεί ες. Το δη μο τι -
κό συμ βού λιο απέρ ρι ψε την ανα θε ώ ρη ση. Αυ τό
που φά νη κε εί ναι ότι κα λύ τε ρα ένας αγώ νας πα -
θια σμέ νος και ενω τι κός ακό μα και με λειψό πλαί -
σιο. Τη Δευ τέ ρα θα πάω στους συ να δέλ φους και
θα πώ ότι νι κά με και εί ναι ευ και ρία πέ ρα από την
ανα θε ώ ρη ση να προ χω ρή σου με και να πα λέ ψου -
με και για τα αι τή μα τα του κλά δου και να κερ δί -
σου με και σε άλ λα επί πε δα».

«Με τά από μία δε κα ε τία, από τη με γά λη απερ -
γία του ’97 νι κή σα με, για τί δώ σα με μία μά χη μι -
κρή εμείς με γα λύ τε ρη οι φοι τη τές και οι πα νε πι -
στη μια κοί. Θυ μά στε άλ λη μά χη από τη με τα πο λί -
τευ ση και με τά με τό σο σα φή ιδε ο λο γι κά χα ρα -
κτη ρι στι κά που να κερ δή θη κε; Εί ναι ευ και ρία τώ -
ρα να δού με πώς πά με πα ρα πέ ρα», ήταν η το πο -
θέ τη ση του προ έ δρου της ΕΛ ΜΕ Ημα θίας. 

Μο να δι κή πα ρα φω νία τα μέ λη της ΔΑ ΚΕ οι
οποί οι επέ με ναν στο γνω στό «ο κλά δος δεν τρα -
βά ει» αλ λά και της ΕΣΑΚ -ΔΕΕ που υπο τί μη σαν
τη δύ να μη του κι νή μα τος. «Κά ποιοι δεν ντρέ πο -
νται να μι λά νε για νί κη», εί πε ο Κώ στας Σμπό νι ας
μέ λος του ΔΣ της ΟΛ ΜΕ. «Ο Πα παν δρέ ου εί πε
ότι πά με για εκλο γές για να κά νου με εμείς τη συ -
νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση. Υπήρ χε επί δρα ση του
κι νή μα τος αλ λά όχι να μι λά με και για νί κη. Η κί -
νη ση του ΠΑ ΣΟΚ επι διώ κει τε χνη τή πό λω ση.
Δια μορ φώ νε ται ένα προ ε κλο γι κό σκη νι κό που
δεν ευ νο εί την ανά πτυ ξη των αγώ νων».   

Στην τε λι κή ψη φο φο ρία η ει σή γη ση της ΟΛ ΜΕ
υπερ ψη φί στη κε με 61 υπέρ, 10 κα τά και 6 λευ κά.
Σύμ φω να με την ει σή γη ση οι νέ ες Γε νι κές Συ νε -
λεύ σεις των ΕΛ ΜΕ ορί στη καν από 26/2 έως 2/3
και η νέα  Γ.Σ. Προέ δρων στις 3/3. «Οι Γε νι κές
αυ τές Συ νε λεύ σεις θα κλη θούν να συ ζη τή σουν
και να εγκρί νουν ει σή γη ση του ΔΣ της ΟΛ ΜΕ για
κλιμά κω ση του απερ για κού αγώ να μέ σα στο
Μάρ τιο».
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«Δ
η μό σια σχο λεία κα θα ρά με πλή ρη ερ -
γα σία και στα θε ρή δου λε ιά», φώ να ξαν
χι λι ά δες κα θα ρί στριες Δη μο σί ων Σχο -

λεί ων στην πα νελ λα δι κή συ γκέ ντρω ση που έκα ναν
την Πέ μπτη 1 Φλε βά ρη στην Αθή να, πρώ τη ημέ ρα
της 48ωρης απερ γί ας τους.

Δε κά δες σω μα τεία κα θα ρι στριών όλων των νο -
μών, από τη Χαλ κι δι κή μέ χρι τα Χα νιά, συ γκε ντρώ -
θη καν στις 11πμ στην πλα τεία Κο ραή και στη συ -
νέ χεια έκα ναν  πο ρεία στο υπουρ γείο Παι δεί ας.
Ψη φί σμα τα συ μπα ρά στα σης στον αγώ να τους
αναν κοι νώ θη καν από την ΟΛ ΜΕ, τη ΔΟΕ και Συλ -
λό γους Γο νέ ων. 

Το αί τη μά τους ήταν πλή ρη μο νι μο ποί η ση όλων
χω ρίς κα μία εξαί ρε ση και πλή ρη ερ γα σια κά δι -
καιώ μα τα. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ κά τω από την πί ε -
ση των αγώ νων των κα θα ρι στριών, απο φά σι σε να
προ χω ρή σει στη μο νι μο ποί η ση 7.162 κα θα ρι -
στριών σε σύ νο λο 8.000. Ενώ οι κα θα ρί στριες Δη -
μο σί ων Σχο λεί ων ανή κουν στην ευ θύ νη του
ΥΠΕΠΘ η Υπουρ γός Παι δεί ας, με τα θέ τει την κα τα -
βο λή της δα πά νης για τη μι σθο δο σία τους στους
Δή μους και τις Κοι νό τη τες, χω ρίς τα απαι τού με να
κον δύ λια. 

Ακό μα όμως και αυ τή η μο νι μο ποί η ση  εί ναι κα -
θα ρή κο ροϊ δία.  Tο ΥΠΕΠΘ για τις  2.500 από αυτές
που θα μονιμοποιήσει απο φά σι σε να μο νι μο ποιή σει
θα απα σχο λού νται με συμ βά σεις απα σχό λη σης της
μι σής,  μί ας και μία μι σης ώρας την ημέ ρα. Και ενώ
έχουν προϋ πη ρε σία δε κα ε τι ών ανα γνω ρί ζει την

προϋ πη ρε σία μό νο για  το σχο λι κό έτος 2001-2002. 
«Εχουν πε ρά σει αρ κε τά χρό νια που κά νου με

υπο μο νή και ακού με τις υπο σχέ σεις», μας εί πε η Γ.
Παυ λί δου από τη Θεσ σα λο νί κη. «Ζη τά με να ζή σου -
με αξιο πρε πώς. Υπάρ χουν γυ ναί κες που έχουν 22
χρό νια στα σχο λεία. Από τα 200 και 300 ευ ρώ που
παίρ νου με άμα βγού με στη σύ ντα ξη δεν θα πά -
ρου με πά νω από 180 ευ ρώ το μή να. Η κυ βέρ νη ση
πε τά ει το μπα λά κι στους Δή μους. Οταν τά ζα νε τις
θέ σεις ότι θα γί νου με μό νι μες όταν ήταν στην αντι -
πο λί τευ ση τό τε εί χαν λε φτά και τώ ρα δεν υπάρ -
χουν. Δεν μας νοιά ζει να κό ψουν τα κε φά λια τους.
Θα συ νε χί σου με μέ χρι να δι καιω θού με. Εμείς θα
αφή σου με τα σχο λεία να βρω μί σουν και ας βγει
με τά ο υπουρ γός υγεί ας να λέ ει ότι τα παι διά κιν -
δυ νεύ ουν. Εχου με και τους γο νείς στο πλευ ρό μας
και τα παι διά. Σή με ρα όλοι πα λεύ ουν για δη μό σια
και δω ρε άν Παι δεία. Πο λύ κα λά κά νουν οι φοι τη -
τές και κά νουν κα τα λή ψεις. Και ο γιός μου εί ναι
φοι τη τής και εί μαι στο πλευ ρό του». 

«Το υπουρ γείο Παι δεί ας μας πε τά στους Δή -
μους, για να γλυ τώ σει το κό στος μι σθο δοσί ας
μας», μας εί πε η Λέ να Βα σι λειά δου από τις Σέρ -
ρες. «Αν γί νει κά τι τέ τοιο οι Δή μοι θα ανα γκα στούν
να αυ ξή σουν τα τέ λη και πά λι τα χρή μα τα θα τα
δώ σει τε λι κά ο λαός. Ζη τά με να εί μα στε ερ γά τριες
με σύμ βα ση ερ γα σί ας, με βα σι κό μι σθό, με δώ ρα
και 7,5 ώρες ερ γα σί ας την ημέ ρα. Η υπουρ γός
μπο ρεί να ζή σει με 200 ευ ρώ το μή να; Αυ τό που
θέ λουν εί ναι να δου λεύ ου με με συμ βά σεις μι σής
ώρας, να παίρ νου με 100 ευ ρώ το μή να και ύστε ρα

να λέ νε ότι χα μη λώ σα νε το δεί κτη της ανερ γί ας.
Δεν θα τους αφή σου με να παί ζουν τέ τοια παι χνί -
δια στις πλά τες μας»           

«Ηρ θα με σή με ρα εδώ για τί ζη τά με να μας μο νι -
μο ποιή σουν», μας εί πε η Γε ωρ γία Ηλιά κη από τα
Χα νιά. «Να μας δώ σουν όλα τα δι καιώ μα τά μας.
Μας έχουν τό σα χρό νια με σύμ βα ση έρ γου και μας
εκ με ταλ λεύ ο νται όλες οι κυ βερ νή σεις. Η κυ βέρ νη -
ση έχει φέ ρει τα πά νω κά τω στην παιδεία. Αν δεν
δώ σουν πολ λά χρή μα τα στην παι δεία δεν πρό κει ται
να φτια χτεί τί πο τα. Φοι τη τές, δα σκά λοι και κα θη γη -
τές, όλοι μα ζί πρέ πει να συ νε χί σου με τον αγώ να».

Αφού πα ρέ μει ναν πά νω από δύο ώρες μπρο στά
στο υπουρ γείο Παι δεί ας φω νά ζο ντας συν θή μα τα,
τε λι κά ο υφυ πουρ γός δέ χτη κε να συ να ντή σει τις
προ ε δρί νες των σω μα τεί ων και το ΔΣ της Ομο -
σπον δί ας για να τους πει ότι... «δεν έχει ενη με ρω -
θεί».  Με τά από αυ τή την κο ροϊ δία απο φά σι σαν,
αφού αφή σουν ένα πε ρι θώ ριο μίας εβδο μά δας να
προχωρήσουν σε κλι μά κω ση των απερ για κών κι νη -
το ποιή σε ων.

Τώ ρα εί ναι η κα λύ τε ρη στιγ μή για τις χι λι ά δες
κα θα ρί στριες δη μο σί ων σχο λεί ων, που όλη η Παι -
δεία εί ναι ξε ση κω μέ νη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του Αρ θρου 16, να προ χω ρή σουν σε δυ να τές
απερ γί ες, μα ζί με τους πα νε πι στη μια κούς, τους
φοι τη τές και τους εκ παι δευ τι κούς. Η πά λη για μό -
νι μη και στα θε ρή δου λε ιά σε όλες τις βαθ μί δες
της εκ παί δευ σης πά ει χέ ρι χέ ρι με την πά λη για
δη μό σια και δω ρε άν παι δεία για όλους.

Aπό το ΔEΠ μέχρι 
τις Kαθαρίστριες Σχολείων

KOINOΣ AΓΩNAΣ

Aποφυλακίζονται

οι 3 κρατούμενοι

της 6 Mάη 

Ε
λεύ θε ροι με πε ρι oρι στι κούς όρους
αφέ θη καν την Τρί τη 6 Φλε βά ρη οι
δύο απερ γοί πεί νας Τα ρά σιο Ζα ντο -

ρόζνι και Γε ρά σι μος Κυ ρια κό που λος κα θώς
και ο Κώ στας Κα τσα δού ρας που ήταν προ -
φυ λα κι σμέ νοι από τις 6 Μάη. Εί ναι άλ λη μία
νί κη του κι νή μα τος που πα λεύ ει για δη μό -
σια παι δεία και δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα.   

Τις τε λευ ταί ες ημέ ρες  δε κά δες ήταν τα
ψη φί σμα τα και οι εκ δη λώ σεις αλ λη λεγ γύ ης
που απαι τού σαν την άμε ση απο φυ λά κι ση
των 3 δια δη λω τών.    

Τη Δευ τέ ρα 5/2 στα Προ πύ λαια, συν δι κα -
λι στές, αγω νι στές της Αρι στε ράς  και ακτι -
βι στές δή λω σαν την συ μπα ρά στα ση στους
απερ γούς πεί νας Τα ρά σιο Ζα ντο ρόζνι και
Γε ρά σι μο Κυ ρια κό που λο ξε κι νώ ντας και οι
ίδιοι συμ βο λι κή απερ γία πεί νας εν όψει της
εκ δί κα σης της προ σφυ γής για απο φυ λά κι -
ση των κρα του μέ νων την Τρί τη 6 Φε βρουα -
ρί ου, απαι τώ ντας την άμε ση απο φυ λά κι ση
των τριών δια δη λω τών της αντι πο λε μι κής
πο ρεί ας του ευ ρω πα ϊ κού Κοι νω νι κού Φό -
ρουμ  στις 6 Μάη. 

Στην απερ γία πεί νας συμ με τεί χαν οι: Βερ -
ναρ δά κης Αλέ κος, πρώ ην Διοί κη ση της
ΓΣΕΕ, Κων στα ντί νου Πέ τρος, συ ντο νι στής
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ, Κα λο μοί ρης Γρη γό -
ρης, Γραμ μα τέ ας ΟΛ ΜΕ, Κα τσα ρός Στέρ -
γιος, οι κο δό μος, πο λι τι κός κρα τού με νος της
δι κτα το ρί ας 1967-74, Μπί στης Χρή στος,
Αγω νι στι κή Πρω το βου λία κα τά της αντι δρα -
στι κής ανα θε ώ ρη σης του Συ ντάγ μα τος, Φε -
λέ κης Γιάν νης, Δί κτυο για τα Πο λι τι κά και
Κοι νω νι κά Δι καιώ μα τα. Επί σης τη συμ με το -
χή της στην απερ γία πεί νας δή λω σε και η
Τζέ νη Κυ ρια κο πού λου, μη τέ ρα του απερ γού
πεί νας Γε ρά σι μου(βλέπε φώτο στη σελ. 15).

Ψη φί σμα τα που απαι τούν την απο φυ λά κι -
ση των κρα του μέ νων έχουν εκ δώ σει οι:
ΓΣΕΕ, ΟΕΝ ΓΕ, ΕΙ ΝΑΠ, ΠΑ ΝΕΛ ΛΑ ΔΙ ΚΟ ΣΥ -
ΝΤΟ ΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΕ ΩΝ, ΠΟΣ ΔΕΠ,  και
άλ λα συν δι κά τα και φο ρείς.

Επί σης κεί με νο υπο γρα φών με τί τλο «Να
κλεί σου με το δρό μο στους δή μιο υς των
απερ γών πεί νας», κυ κλο φό ρη σε η Πρω το -
βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. 

Το κεί με νο υπο γρά φουν τα μέλη της Ορ γα -
νω τι κής Επι τρο πής του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νω νι -
κού Φό ρουμ: Πέ τρος Κων στα ντί νου, Πρω το -
βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ, Λη ναί ος Στέ φα νος, ηθο ποι -
ός,Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο, Δη μή -
τρης Τσου κα λάς, πρό ε δρος ΙΝΕ-ΟΤΟΕ, Αι μι -
λία Τζί βα, μέ λος ΔΣ Ερ γα τι κoύ Κέ ντρου Αθή -
νας, Γιάν νης Ση φα κά κης, Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο, Στέλ λα Αλ φι έ ρη, πρώ ην βου -
λευ τί να, Πά νος Γκαρ γκά νας, Ερ γα τι κή Αλ λη -
λεγ γύη, Κώ στας Διά κος, Πο λι τι κή Οι κο λο γία.

Tα βιβλία 
είναι όπλα

τηλ: 210 5247584
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Μ
ε εκ δη λώ σεις και δια δη λώ σεις σε γει το νι ές, πε ριο δεί ες και
συ ζη τή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους, ψη φί σμα τα από σω μα -
τεία και συν δι κά τα απλώ νε ται το κί νη μα ενά ντια στην ανα -

θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος και την ιδιω τι κο ποί η ση
της Παι δεί ας.  

Οι ανοι χτές Επι τρο πές Αγώ να που έχουν δη μιουρ γη θεί σε όλες
πλέ ον τις γει το νι ές της Αθή νας και του Πει ραιά δρα στη ριο ποιού -
νται με ένα πλού σιο πρό γραμ μα εκ δη λώ σε ων, συ σκέ ψε ων και πι κε -
το φο ρι ών. Οι Σύλ λο γοι Δα σκά λων, οι το πι κές ΕΛ ΜΕ, πολ λές δη μο -
τι κές κι νή σεις, το πι κοί φο ρείς και πο λι τι κά κόμ μα τα συμ με τέ χουν
ενερ γά στις επι τρο πές ανοί γο ντας το θέ μα της δη μό σι ας και δω ρε -
άν Παι δεί ας το πι κά και ορ γα νώ νο ντας την επι τυ χία των εκ δη λώ σε -
ων.  

Οι πρώ τες με γά λες εκ δη λώ σεις θα γί νουν τη Δευ τέ ρα 12 Φλε βά -
ρη με ομι λη τές απερ γούς πα νε πι στη μια κούς της ΠΟΣ ΔΕΠ, φοι τη -
τές από τις κα τα λή ψεις, κα θη γη τές και δα σκά λους. Στη Νέα Σμύρ -
νη η εκ δή λω ση θα γί νει στο 1ο Λύ κειο (Πα νιώ νιος) στις 7μμ. Στο
Πε ρι στέ ρι θα γί νει στη Ξυ λο τε χνία (Πα ρα σκευ ο πού λου) στις 7μμ.
Στην Πεύ κη στο Δη μαρ χείο στις 6.30μμ. Στην Νό τια Αθή να στο θέ α -
τρο Κά ρο λος Κουν στις 7μμ. Στο Βύ ρω να στην Αί θου σα Τα πη τουρ -
γεί ου στις 7μμ.  

Την Τρί τη 13 Φλε βά ρη θα γί νει πα μπει ραϊ κή δια δή λω ση με συ -
γκέ ντρω ση στην πλα τεία Κο ραή στις 7μμ και πο ρεία στους κε ντρι -
κούς δρό μους του δή μου. Την ίδια μέ ρα θα πραγ μα το ποι η θεί εκ δή -
λω ση στο Χα λάν δρι στο Κέ ντρο Νε ό τη τας στις 6.30μμ.  

Ακο λου θούν νέ ες εκ δη λώ σεις την Τε τάρ τη 14 Φλε βά ρη. Στο Αι -
γά λεω στην Αιθ. συν δι κά του Οι κο δό μων (Ελ λη σπό ντου και Αν δρια -
νου πό λε ως) στις 7μμ. Στους Αμπε λό κη πους στο αμ φι θέ α τρο Πει -
ρα μα τι κού Γυ μνα σίου (Π.Κυ ρια κού και Τσό χα) στις 7μμ. Ανοι χτή εκ -
δή λω ση θα γί νει και στο Ιλιον στις 21 Φλε βά ρη.  

Την ίδια στιγ μή σε πολ λούς ερ γα τι κούς χώ ρους έχουν αρ χί σει να
γί νο νται εξορ μή σεις και ενη με ρώ σεις για το κί νη μα των κα τα λή ψε -
ων και των απερ γιών στα Πα νε πι στή μια. “Την Δευ τέ ρα 5/2 μα ζί με
την απερ γό της ΠΟΣ ΔΕΠ και κα θη γή τρια Ψυ χο λο γί ας στο Πά ντειο
Ξέ νια Χρυ σο χό ου βρε θή κα με στις εφη με ρί δες Εθνος και Ημε ρη σία,
για να συ ζη τή σου με με τους ερ γα ζό με νους για το κί νη μα της Παι -
δεί ας”, μας εί πε ο Δη μή τρης Κου τσού ρης από την Πρω το βου λία
Γέ νο βα Φοι τη τών και την κα τά λη ψη Πα ντείου, “Στην Ημε ρη σία πά -
νω από 40 ερ γα ζό με νοι δι έ κο ψαν την ερ γα σία τους για να πε ρά -
σουν από τη συ ζή τη ση και να ακού σουν, να κά νουν ερω τή σεις και
πα ρεμ βά σεις.  

Με τά τις δι κές μι κρές το πο θε τή σεις, άνοι ξε με γά λη συ ζή τη ση
για τα ιδιω τι κά Πα νε πι στή μια και τι ση μαί νουν, για τη δη μό σια Παι -
δεία και πώς μπο ρεί να γί νει κα λύ τε ρη, για τη μά χη του άρ θρου 16
που αφο ρά τε λι κά όλη την κοι νω νία. Ολοι έδει χναν εν δια φέ ρον να
μά θουν πώς προ χω ρά με και στο τέ λος όλοι μας δή λω ναν τη συ -
μπα ρά στα σή τους. Αντί στοι χη επι τυ χία εί χε και η συ ζή τη ση που
ακο λού θη σε στο Εθνος με 15 ερ γα ζό με νους και ερω τή σεις γύ ρω
από τα σκάν δα λα που ξε σπούν στα Πα νε πι στή μια και αν η λύ ση σε
αυ τά εί ναι η αγο ρά. Πολ λοί ερ γα ζό με νοι κα τέ λη ξαν να συμ φω νούν
μα ζί μας και να λέ νε ότι κα νέ νας χώ ρος δεν πρέ πει να λει τουρ γεί
με βά ση τα κρι τή ρια της αγο ράς”.  

Πα ράλ λη λα, την αντί θε σή τους στην ανα θέ ω ρη ση του άρ θρου
16 εκ φρά ζουν μια σει ρά από Σω μα τεία και Σύλ λο γοι Ερ γα ζο μέ νων
με ψη φί σμα τα συ μπα ρά στα σης στη μά χη του εκ παι δευ τι κού κι νή -
μα τος.  

Ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ νων Δή μου Αγί ας Πα ρα σκευής στο ψή φι -
σμά του κα λεί τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ ΔΥ να κλι μα κώ σουν τη δρά ση
τους “Δε θα επι τρέ ψου με στην κυ βέρ νη ση να προ χω ρή σει στην
αντι δρα στι κή αυ τή ‘με ταρ ρύθ μι ση’ που κα θι στά τη γνώ ση ‘εμπό -
ρευ μα’ για τους λί γους. Δη λώ νου με ότι βρι σκό μα στε στο πλευ ρό
των φοι τη τών, των μα θη τών, των εκ παι δευ τι κών και όλης της κοι -
νω νί ας, που πα λεύ ουν ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.
Κα λού με την ΑΔΕ ΔΥ και τη ΓΣΕΕ να κλι μα κώ σουν τον αγώ να ενά -
ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας και την ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16”. Ψη φί σμα τα έχουν επί σης βγά λει ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ -
νων Δή μου Νί καιας, το Σω μα τείο Συμ βα σιού χων Δή μου Πε ρι στε -
ρίου, το Σω μα τείο Ερ γα ζο μέ νων Ελ λη νι κής Τρά πε ζας, το Σω μα τείο
Ερ γα ζο μέ νων στο νο σο κο μείο Αγλαϊα Κυ ρια κού.  

Στο ψή φι σμά της η 5με λής επι τρο πή της ΕΙ ΝΑΠ στο νο σο κο μείο
Σω τη ρία ανα φέ ρει “Η 5με λής των για τρών στο Σω τη ρία χαι ρε τί ζει
το κί νη μα των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων και συ μπα ρα στέ κε ται στις
κι νη το ποιή σεις της εκ παι δευ τι κής κοι νό τη τας ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16, την ιδιω τι κο ποί η ση των Πα νε πι στη μί ων. Η μά -
χη για τη δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία εί ναι υπό θε ση όλων των ερ -
γα ζο μέ νων. Ζη τά με από την ΕΙ ΝΑΠ-ΑΔΕ ΔΥ-Σω μα τεία Ερ γα ζο μέ νων
στα Νο σο κο μεία την έμπρα κτη στή ρι ξη στο κί νη μα της Παι δεί ας και
την κή ρυ ξη απερ γί ας συ μπα ρά στα σης στους φοι τη τές και τους εκ -
πι α δευ τι κούς. Ολοι μα ζί μπο ρού με να νι κή σου με!”.  

Από φα ση ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 έχουν πά ρει
επί σης το Δη μο τι κό Συμ βού λιο Ιλί ου και Πε ρά μα τος.  

A16 Kοινές πρωτοβουλίες παντού

Πε ρισ σό τε ρα από 200 άτο μα συμ με τεί χαν
στην εκ δή λω ση που ορ γά νω σε την Τρί τη 30 Γε -
νά ρη στο Βύ ρω να η Πρω το βου λία Με λών ΠΑ -
ΣΟΚ ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16.
Από το πά νελ των ομι λη τών, οι Κ. Τσου κα λάς
πα νε πι στη μια κός, Α. Πε πο νής βου λευ τής του
ΠΑ ΣΟΚ, Δ. Τσού λι ας πρώ ην πρό ε δρος ΟΛ ΜΕ,
Γ. Μαί στρος πρό ε δρος της ΠΟΣ ΔΕΠ και Γ. Δε -
λα στίκ δη μο σιο γρά φος, εξή γη σαν για τί δεν
πρέ πει να γί νει η ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16
και υπε ρά σπι σαν την δη μό σια ανώ τε ρη εκ παί -
δευ ση. Ο Α. Σω τη ρό που λος, δημ σύμ βου λος
στο Δή μο Βύ ρω να που συμ με τέ χει στην  Π16,
αφού κα τέ θε σε τα επι χει ρή μα τα της Πρω το -
βου λί ας ενά ντια στα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια έκ -
φρα σε και τη δυ σφο ρία του κό σμου του ΠΑ -
ΣΟΚ για την συ ναί νε ση στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16. 

Αυ τή η δυ σφο ρία εκ φρά στη κε και από την το -
πο θέ τη ση ενός συ ντα ξιού χου από τα πρώ τα μέ -
λη του ΠΑ ΣΟΚ στο Βύ ρω να που κά λε σε «να
μαυ ρί σου με στις εκλο γές όλους τους βου λευ τές
που θα ψη φί σουν υπέρ της ανα θε ώ ρη σης». Ο Δ.
Κου τσιο υ μπέ λης, πρό ε δρος της ΠΟ Ε ΔΗΝ, τό νι -
σε στην πα ρέμ βα σή του «Δεν θα ωφε λη θού με
από τα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια, το πα ρά δειγ μα
της υγεί ας μι λά ει από μό νο του. Σή με ρα οι ιδιώ -
τες κα λύ πτουν το 49% στο χώ ρο της υγεί ας αλ -
λά το δη μό σιο σύ στη μα υγεί ας δεν έχει βελ τιω -
θεί. Ού τε σή με ρα υπάρ χει ισό τι μη πρό σβα ση
στην παι δεία αλ λά με την ανα θε ώ ρη ση η κα τά -
στα ση θα γί νει χει ρό τε ρη. Σπρώ χνουν έμ με σα
και άμε σα τον πο λί τη στην ιδιω τι κή παι δεία. Να
ανα πτυ χθεί ένα τε ρά στιο κί νη μα υπε ρά σπι σης
των κοι νω νι κών δι καιω μά των κι αγα θών.»

Η Νί κη Αρ γύ ρη, μέ λος της συ ντο νι στι κής επι -
τρο πής κα τά λη ψης της Φι λο σο φι κής και της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα χαι ρέ τι σε την εκ δή λω ση
πε ρι γρά φο ντας «Τις μα ζι κές συ νε λεύ σεις που
στη ρί ζουν τις εκα το ντά δες κα τα λή ψεις πα νε πι -
στη μια κών τμη μά των. Εμείς στη Φι λο σο φι κή
έχου με κά νει ένα πρό γραμ μα εξορ μή σε ων σε
νο σο κο μεία και άλ λους ερ γα τι κούς χώ ρους της
πε ριο χής. Θέ λου με εσάς, τους ερ γα ζό με νους,
το κό σμο από τις γει το νι ές δί πλα μας, μέ χρι να
νι κή σου με, να μην πε ρά σει η ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 και μέ σα σε αυ τόν τον αγώ να να συ -
ζη τή σου με και ποια παι δεία θέ λου με.» 

ΣΥΜ ΜΑ ΧΙΑ για την υπερ νο μαρ χία
(το μέ ας Ν.Ιω νί ας-Ηρα κλεί ου). H Συμ -
μα χία για την Yπερ νο μαρ χία συμ με -
τεί χε μα ζί με άλ λους φο ρείς στην σύ -
σκε ψη που κά λε σε η ΕΛ ΜΕ της πε ριο -
χής με σκο πό την διορ γά νω ση το πι -
κών δρά σε ων ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα -
τος και που σαν απο τέ λε σμα εί χε την
από φα ση για διορ γά νω ση πι κε το φο -
ρί ας στις 13/2 στη Ν.Ιω νία και συ ζή τη -
σης στις 21/2 στο Ο.Τ.150. 

Στην σύ σκε ψη που πραγ μα το ποι ή -
θη κε στις 5/2 στο 1ο Λύ κειο Ν.Ιω νί ας

συμ με τεί χαν: Σω μα τείο ερ γα ζο μέ νων
στον «επι κοι νω νία 94 FM», Σω μα τείο
ερ γα ζο μέ νων στον Δή μο Νέ ας Ιω νί ας,
Σω μα τείο οι κο δό μων Ηρα κλεί ου-Λυ -
κό βρυ σης-Με τα μόρ φω σης, Ένω ση
γο νέ ων Ηρα κλεί ου, Σύλ λο γος γυ ναι -
κών Με τα μόρ φω σης, Σύλ λο γος γυ ναι -
κών Ν.Ιω νί ας, Εθνι κό συμ βού λιο κα τά
των ναρ κω τι κών (τμή μα Ν.Ιω νί ας),
ΔΗ ΠΙ, Αρι στε ρή Όχθη, Εκτός Σχε -
δίου, Πρω το βου λία Γέ νο βα, Σύλ λο γος
δα σκά λων «Κ.Σε φέ ρης», Σύλ λο γος
απο γό νων Δη μο κρα τι κού Στρα τού,
κλπ.

Επι τρο πή ενά ντια στην ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 και την αντιεκ παι -
δευ τι κή “με ταρ ρύθ μι ση” της ΝΔ, συ -
γκρο τή θη κε και στις γει το νι ές των Πε -
τρα λώ νων, Κου κα κίου και Ταύ ρου. Σε
συ νά ντη ση που ορ γα νώ θη κε με τά από
πρω το βου λία του το πι κού συλ λό γου
δα σκά λων (Παρ θε νώ νας), την ΕΛ ΜΕ
Ταύ ρου-Πε τρα λώ νων και της κα τά λη -
ψης Πα ντείου και συμ με τεί χαν σύλ λο -
γοι γο νέ ων, ερ γα ζό με νοι από το
υπουρ γείο Πο λι τι σμού και νο σο κο μεία
κα θώς και το πι κές κι νή σεις της πε ριο -
χής (Πρω το βου λία Γέ νο βα, Πα ρέμ βα -
ση Κα τοί κων), κοι νή πε ποί θη ση ήταν
ότι δεν μπο ρεί κα νείς να λεί πει από
αυ τή τη μά χη.  

Απο φα σί στη κε η διορ γά νω ση πι κε -
το φο ρί ας την Πα ρα σκευή 9/2 στα Πε -
τρά λω να και η διορ γά νω ση με γά λης
εκ δή λω σης την Τρί τη 12/2 στο πο λι τι -
στι κό κέ ντρο του δή μου Αθη ναί ων
(Αθη να δώ ρου και Πυ λά δου). Στην εκ -
δή λω ση θα μι λή σει ο απερ γός της
ΠΟΣ ΔΕΠ Σ.Σταυ ρί δης, ο Ν.Δρα γά κης
από την κα τά λη ψη του Πα ντείου και
κα θη γη τής από την ΕΛ ΜΕ. Η επι τρο -

πή μπο ρεί να γί νει ορ μη τή ριο για να
μπο ρέ σει ο κα θέ νας και η κα θε μία να
πα λέ ψει για να σω θεί η δη μό σια και
δω ρε άν παι δεία. Μέ λος της επι τρο -
πής θα χαι ρε τί σει τη γε νι κή συ νέ λευ -
ση των φοι τη τών Πα ντείου, ενώ έχουν
προ γραμ μα τι στεί εξορ μή σεις ενη μέ -
ρω σης στα σχο λεία της πε ριο χής
(33ο, 34ο, 12ο), στο δή μο Τάυ ρου,
ενώ την Πα ρα σκευή 9/2 ορ γα νώ νε ται
εκ δή λω ση και στους ερ γα το τε χνί τες
του ΥΠ.ΠΟ στο Ρέ ντη.  

Η Πρω το βου λία Γε νο βα ήδη έχει
βγά λει προ κή ρυ ξη για να στη ρί ξει την
επι τρο πή, ενώ μα ζεύ ο νται υπο γρα φές
για διευ ρυν θεί όσο μπο ρεί πε ρισ σό τε -
ρο και να συμ με τέ χει μα ζι κά στη δια -
δή λω ση στις 8 και 15 Φλε βά ρη. Με τά
την αλ λα γή της στά σης της ηγε σί ας
του ΠΑ ΣΟΚ μπο ρεί να μπλο κα ρίσ τη κε
η ανα θε ώ ρη ση κοι νο βου λευ τι κά αλ λά
το κί νη μα βά ζει στό χο να την πε τά -
ξου με στα σκου πί δια μα ζί με την κυ -
βέρ νη ση της ΝΔ στους δρό μους.  

Πρω το βου λία Γέ νο βα Πε -

τρα λώ νων Κου κα κίου  

Εκ δή λω ση στο χώ ρο των δι κη γό ρων με
θέ μα “Δη μο κρα τία και Συ νταγ μα τι κή Ανα -
θε ώ ρη ση: Η πε ρί πτω ση του άρ θρου 16
του Συ ντάγ μα τος” ορ γά νω σε η Πρω το -
βου λία Με λών ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην Ανα -
θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 τη Δευ τέ ρα 5/2
στο Δι κη γο ρι κό  Σύλ λο γο Αθη νών. Ομι λη -
τές ήταν ο Κώ στας Μπο τό που λος δι δά -
κτωρ Συ νταγ μα τι κού Δι καίου, ο Χά ρης
Πα μπού κης ανα πλη ρω τής κα θη γη τής Νο -
μι κής Σχο λής Αθη νών, ο Μι χά λης Στα θό -
που λος, πρώ ην υπουρ γός και ομό τι μος
κα θη γη τής Νο μι κής Σχο λής Αθη νών και ο
Φώ της Κου βέ λης, βου λευ τής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

Την εκ δή λω ση πα ρα κο λού θη σαν πά νω
από 100 άτο μα και χαι ρέ τι σαν εκ πρό σω -
ποι συν δι κα λι στι κών πα ρα τά ξε ων του
Δ.Σ.Α. Ο Βα σί λης Λα μπρό που λος,
Γεν.Γραμ μα τέ ας της Ενω σης Ασκου μέ -
νων και Νέ ων Δι κη γό ρων Αθη νών που συ -
ντό νι ζε τη συ ζή τη ση, πε ρι έ γρα ψε τους
στό χους της Πρω το βου λί ας και χα ρα κτή -
ρι σε την απο χώ ρη ση του Γιώρ γου Πα παν -

δρέ ου και της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ από
τη συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση ως νί κη
των φοι τη τών και της ΠΟΣ ΔΕΠ, ως έν δει -
κη της αντί στα σης της κοι νω νί ας στα
ιδιω τι κά Πα νε πι στή μια. 

Ο Μι χά λης Στα θό που λος τό νι σε ότι η
μά χη του άρ θρου 16 ήταν η ση μα ντι κό τε -
ρη στο χώ ρο της Εκ παί δευ σης τα τε λευ -
ταία χρό νια, ότι το δη μό σιο Πα νε πι στή μιο
μπο ρεί να λύ σει όλα τα προ βλή μα τα που
υπάρ χουν στη παι δεία και ότι ο όρος “μη
κερ δο σκο πι κά πα νε πι στή μια” δεν εί ναι τί -
πο τα άλ λο πα ρά φρα στι κός εξω ρα ϊ σμός
που απο κρύ πτει την εί σο δο των ιδιω τών
για το προ σω πι κό τους κέρ δος. 

Ολες οι το πο θε τή σεις από το ακρο α τή -
ριο στά θη καν στην ανά γκη συ νέ χι σης της
δρά σης της Πρω το βου λί ας αλ λά και όλου
του κι νή μα τος ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 και όχι στο εφη συ χα σμό
του. Ο Θα νά σης Κα μπα γιάν νης από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα κα τα χει ρο κρο τή θη -
κε όταν χαι ρέ τι σε την εκ δή λω ση. Πε ρι έ -

γρα ψε τις νί κες του κι νή μα τος, όπως το
ότι κα τά φε ρε όλη η κοι νω νία να εστι ά σει
πά νω στο άρ θρο 16 και το ότι απέ κρου σε
την προ πα γάν δα της κυ βέρ νη σης για
κου κου λο φό ρους και για ‘εχθρούς της
δη μο κρα τί ας’. Τό νι σε επί σης ότι το δια κύ -
βευ μα του άρ θρου 16 πρέ πει να το δού με
σε διε θνείς δια στά σεις, φέρ νο ντας το πα -
ρά δειγ μα της Exon Mo bil που για να αμ -
φι σβη τή σει την Εκ θε ση για το Κλί μα που
απο κα λύ πτει τις ευ θύ νες των εται ριών πε -
τρε λαί ου, ψά χνει να βρει τους δι κούς της
“1000 Πα νε πι στη μια κούς”. 

Συ νέ δε σε τέ λος τη μά χη του άρ θρου
16 με τη μά χη για τα δη μο κρα τι κά δι καιώ -
μα τα λέ γο ντας πως το κί νη μα χρειά ζε ται
να πα λέ ψει ενά ντια στις κά με ρες, την κα -
τα πά τη ση των δη μο κρα τι κών δια καιω μά -
των όπως εί ναι και η απει λή απέ λα σης
του Τζα βέντ Ασλάμ που απο κά λυ ψε τους
πραγ μα τι κούς κου κου λο φό ρους που βρί -
σκο νται μέ σα στις τά ξεις της κυ βέρ νη -
σης”.  

BYPΩNAΣ N.IΩNIA

ΠETPAΛΩNA

ΔIKHΓOPIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ



Μ
ε πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο των φοι τη τι -
κών κα τα λή ψε ων στην Αθή να συ νε χί ζε ται
την Πέ μπτη 8 Φλε βά ρη ο αγώ νας για δη -

μό σια και δω ρε άν Παι δεία. Η συ γκέ ντρω ση θα γί νει
στις 12μ στα Προ πύ λαια, ενώ αμέ σως με τά τη δια -
δή λω ση στη Βου λή θα πραγ μα το ποι η θεί το Ενιαίο
Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε -
ων και Κα τα λή ψε ων στο Πο λυ τε χνείο. 

Στο πλευ ρό των φοι τη τών θα βρί σκο νται οι πα νε -
πι στη μια κοί της ΠΟΣ ΔΕΠ που ξε κί νη σαν απερ γία
διαρ κεί ας από τη Δευ τέ ρα 5 Φλε βά ρη. Οπως ανα -
φέ ρει η από φα ση της Διοι κού σας Επι τρο πής της
ΠΟΣ ΔΕΠ “Κα λού με τους Συλ λό γους Δι δα σκό ντων
να συ γκρο τή σουν απερ για κές επι τρο πές, ώστε σε
συ νερ γα σία και συ ντο νι σμό με τα συ ντο νι στι κά των
φοι τη τι κών Γ.Σ./Κα τα λή ψε ων και τα ακα δη μα ϊ κά
όρ γα να να συμ βά λουν στην αντι με τώ πι ση προ βλη -
μά των σε κα θη με ρι νή βά ση”. 

Το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο των κα τα λή ψε ων
στις 8 Φλε βά ρη εί ναι η συ νέ χεια των μα ζι κών δια -
δή λω σε ων που έγι ναν την πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη 31
Γε νά ρη σε όλες τις με γά λες πό λεις της χώ ρας.
Στην Αθή να, χι λι ά δες φοι τη τές με τα πα νό των Συλ -
λό γων τους βά δι σαν από τα Προ πύ λαια στη Βου λή
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16, ενά ντια
στην κα τάρ γη ση του ασύ λου και στο νέο Νό μο
Πλαί σιο. 

Η δια δή λω ση κα τέ λη ξε στο Πο λυ τε χνείο, όπου
στο γε μά το αμ φι θέ α τρο του κτι ρίου ΜAX έγι νε το
Πα να θη ναϊ κό Συ ντο νι στι κό. Οι φοι τη τές απο φά σι -
σαν νέα εβδο μά δα κα τά λη ψης, παμ φοι τη τι κή δια -
δή λω ση έξω από τη Σύ νο δο των Πρυ τά νε ων το
Σάβ βα το 3/2 και νέα πα νελ λα δι κή δια δή λω ση των
κα τα λή ψε ων στην Αθή να στις 8 Φλε βά ρη. Επι πλέ ον
επι βε βαί ω σαν την ανά γκη συ ντο νι σμού τους με
όλους τους εκ παι δευ τι κούς, τους μα θη τές και τους
ερ γα ζό με νους, με εξορ μή σεις και πε ριο δεί ες σε
χώ ρους δου λε ι άς, σχο λεία και γει το νι ές, έχο ντας
ως στό χο την κή ρυ ξη πα νερ γα τι κής απερ γί ας από
τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ ΔΥ. 

Στα Γιάν νε να οι φοι τη τές δέ χτη καν επί θε ση από
την αστυ νο μία όταν προ σπά θη σαν να αναρ τή σουν
πα νό στα πα ρά θυ ρα της Νο μαρ χί ας. “Η δια δή λω ση
ήταν πο λύ με γά λη, πά νω από 2000 φοι τη τές, πα νε -
πι στη μια κοί και άλ λοι ερ γα ζό με νοι συμ με τεί χαν”,
μας εί πε η Θέ νια Ασλα νί δη, από την Ια τρι κή Ιω αν νί -

νων, “Η από φα ση να βά λου με πα νό εί χε απο φα σι -
στεί από το συ ντο νι στι κό της πό λης και προ σπα θή -
σα με να το κά νου με με ει ρη νι κό τρό πο με εκ προ -
σώ πους που μπή καν μέ σα και το δι εκ δί κη σαν. Ο
δε ξιός Νο μάρ χης Ιω αν νί νων, όμως, μας έβγα λε έξω
και κλεί δω σε τις πόρ τες.  

Τό τε εξορ γι σμέ νοι απο φα σί σα με να ανοί ξου με
την πόρ τα, διαμα ρτυ ρό με νοι για τη συ μπε ρι φο ρά
του νο μάρ χη. Δι μοι ρί ες ΜΑΤ εμ φα νί στη καν στη
στιγ μή, μπή καν μέ σα στη νο μαρ χία και στά θη καν
πί σω από τη πόρ τα. Αρ χι σαν να μας πε τά νε πέ τρες
και θρυμ μα τι σμέ να γυα λιά με απο τέ λε σμα τον
τραυ μα τι σμό πολ λών φοι τη τών. Ξαφ νι κά άνοι ξαν
την πόρ τα και μας έρι ξαν δα κρυ γό να για να μας
δια λύ σουν. Επί τό που σε ένα κο ντι νό σχο λείο, όλοι
οι φοι τη τές κά να με έκτα κτο συ ντο νι στι κό όπου
απο φα σί σα με να δια δη λώ σου με και πά λι προς τη
Νο μαρ χία, το οποίο και κά να με.  

Kίνημα

Την επό με νη ημέ ρα, έγι νε νέα δια δή λω ση στη
Νο μαρ χία, εξί σου με γά λη, με μι κρο φω νι κές και βι -
ντε ο προ βο λές. Τε λι κά, κα τα φέ ρα με να κρε μά σου με
τα πα νό των κα τα λή ψε ων στο κτί ριο δεί χνο ντας
πως όταν το κί νη μα επι μέ νει, κερ δί ζει. Τώ ρα ετοι -
μα ζό μα στε για το κα τέ βα σμά μας στην Αθή να στις
8 Φλε βά ρη. Ολες οι σχο λές έχουν πά ρει από φα ση
για το πα νελ λα δι κό στην Αθή να και πα ρό λο που η
ΠΚΣ το μπλο κά ρει, θα κα τέ βου με πά ρα πολ λοί φοι -
τη τές από τα Γιάν νε να όπως στις 17 Γε νά ρη”. 

Πά νω από 5000 φοι τη τές δια δή λω σαν και στην
Θεσ σα λο νί κη. “Αυ τή τη φο ρά εί χα με και πε ρισ σό τε -
ρους δα σκά λους και κα θη γη τές μα ζί μας”, μας εί πε
η Αλε ξάν δρα Σια φά κα, από τα ΜΜΕ Θεσ σα λο νί κης,
“Η πο ρεία ήταν και πά λι πο λύ δυ να μι κή με νέα συν -
θή μα τα και τρα γού δια. Με τά από μά ζε μα του Συ -
ντο νι στι κού Θεσ σα λο νί κης με τα συν δι κά τα, όπου
συμ με τεί χαν το Ερ γα τι κό Κέ ντρο, η ΕΔΟΘ, οι το πι -
κές ΕΛ ΜΕ και οι Συλ λο γοι Δα σκά λων απο φα σί σα με
και νέο συλ λα λη τή ριο το Σάβ βα το 3/2, όπου βα δί -
σα με και πά λι στο υπουρ γείο Μα κε δο νί ας Θρά κης.
Επί σης απο φα σί σα με κά θε βδο μά δα να κά νου με
ένα κοι νό μά ζε μα φοι τη τών και ερ γα ζό με νων με
στό χο την κοι νή δρά ση. Τέ λος κά νου με πο ρεία την
Τε τάρ τη 7/2 στη Θεσ σα λο νί κη το πρωί και την Πέ -
μπτη 8 Φλε βά ρη θα εί μα στε στο συλ λα λη τή ριο της

Αθή να μα ζί με όλες τις κα τα λή ψεις της χώ ρας για
να συμ με τέ χου με στο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό”.

Το Σάβ βα το 3/2 το πρωί, “το πο τά μι πή γε Κη φι -
σιά”, όπως φώ να ξαν οι χι λι ά δες φοι τη τές που συ -
γκε ντρώ θη καν στο σταθ μό του ΗΣΑΠ στην Κη φι σιά
με στό χο τον απο κλει σμό της Συ νό δου των Πρυ τά -
νε ων στο Κα στρί. Με τα πα νό των κα τα λή ψε ων του
Πο λυ τε χνεί ου, της Φι λο σο φι κής, της Νο μι κής, της
ΑΣΟ ΕΕ και άλ λων σχο λών, βά δι σαν πολ λά χι λιό με -
τρα μέ χρι την Ερυ θραία και από εκεί στο Κα στρί,
απο φα σι σμέ νοι να δεί ξουν ότι κα μιά από φα ση των
Πρυ τά νε ων δεν έχει τη δύ να μη να τους στα μα τή -
σει. Στη δια δρο μή δέ χτη καν τα χει ρο κρο τή μα τα και
τις επι δο κι μα σί ες από εκα το ντά δες κα τοί κους της
πε ριο χής που έβγαι ναν στα μπαλ κό νια και έξω από
τα κα τα στή μα τα, φω νά ζο ντας “Συ νε χί στε”. 

Με ευ θύ νη της πα ρά τα ξης της ΠΚΣ που πραγ μα -
το ποί η σε ξε χω ρι στή συ γκέ ντρω ση, η δια δή λω ση
χω ρί στη κε σε δύο κομ μά τια. Πα ρό λα αυ τά η πο -
ρεία ήταν πο λύ μα χη τι κή, με νέα συν θή μα τα. “Η
ση με ρι νή κι νη το ποί η ση εί ναι ένα ακό μα βή μα στον
αγώ να μας ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση των Πα νε -
πι στη μί ων”, μας εί πε η Κα τε ρί να από τη Νο μι κή, “Η
υπουρ γός Παι δεί ας πι στεύ ει ότι οι Πρυ τά νεις θα εί -
ναι βα σι κό της στή ριγ μα στην προ σπά θεια να μας
στα μα τή σει, όμως εμείς δεν πρό κει ται να κά νου με
πί σω. Εχου με την αί σθη ση της δύ να μης των κα τα -
λή ψε ών μας, ει δι κά με τά την χθε σι νή απο χώ ρη ση
της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ από την ανα θε ώ ρη ση. Εί -
ναι και αυ τό κα τόρ θω μα του κι νή μα τός μας. Η κυ -
βέρ νη ση εί ναι πλέ ον μό νη της σε όλα”. 

Για άλ λη μια φο ρά η κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί χε επι -
στρα τεύ σει τις δυ νά μεις κα τα στο λής για να επι τε θεί
στο φοι τη τι κό κί νη μα, με τα τρέ πο ντας όλες τις γύ ρω
συ νοι κί ες σε αστυ νο μο κρα τού με νες πε ριο χές. Πα -
ντού υπήρ χαν δι μοι ρί ες των ΜΑΤ, έξω από τον
ΗΣΑΠ, σε κά θε γω νία και στε νό, μπρο στά και πί σω
από τη δια δή λω ση. Αρ κε τά μέ τρα πριν η πο ρεία
φτά σει στο μέ ρος της Συ νό δου, η αστυ νο μία εί χε
κλεί σει το δρό μο και στην προ σπά θεια των φοι τη -
τών να προ χω ρή σουν, έρι ξε δα κρυ γό να και χη μι κά.
Η προ κλη τι κή στά ση των ΜΑΤ συ νε χί στη κε σε όλη
τη διάρ κεια της επι στρο φής των φοι τη τών στο
σταθ μό του ηλε κτρι κού, ενώ και εκεί προ σπά θη σαν
να τους εκ φο βί σουν κλεί νο ντας την εί σο δο του
σταθ μού και εγκλω βί ζο ντάς τους. Τε λι κά τα συν θή -
μα τα των φοι τη τών αλ λά και ο κό σμος που βρι σκό -
ταν στο σταθ μό και πα ρα κο λου θού σε έκ πλη κτος
την αστυ νο μία, την ανά γκα σαν να απο χω ρή σει. 

Το συλ λα λη τή ριο της Πέ μπτης 8 Φλε βά ρη και το
Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό που θα ακο λου θή σει εί -
ναι κρί σι μα για τη συ νέ χεια του κι νή μα τος. Μα ζι κά
οι φοι τη τές χρειά ζε ται να απο φα σί σουν την κλι μά -
κω ση με νέο συλ λα λη τή ριο την Πέ μπτη 15 Φλε βά -
ρη, ημέ ρα που ξε κι νά η συ ζή τη ση για την ανα θε ώ -
ρη ση του Συ ντάγ μα τος στην Ολο μέ λεια της Βου -
λής κα θώς και την ακό μα πιο πλα τιά απεύ θυν ση
στα συν δι κά τα για κή ρυ ξη πα νερ γα τι κής απερ γί ας.  

Λένα Bερδέ

Νο 754 5

Σ
η μα ντι κό βή μα πραγ μα το ποι ή θη κε
για την προ σπά θεια συ ντο νι σμού ερ -
γα τών -φοι τη τών μέ σω της σύ σκε -

ψης του φοι τη τι κού Συ ντο νι στι κού Θεσ σα -
λο νί κης μα ζί με ερ γα τι κά σω μα τεία και
συν δι κά τα που έγι νε την Τρί τη 30/1 στην
Πο λυ τε χνι κή σχο λή του Αρι στο τε λείου Πα -
νε πι στη μίου.  

Αρ κε τοί φοι τη τές από τις κα τα λή ψεις μί -
λη σαν για την ανά γκη ορ γά νω σης απερ -
για κών κι νη το ποιή σε ων ενά ντια στην Ανα -
θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16, με ιδιαί τε ρη
εστί α ση στις 15 και 22 Φλε βά ρη, ημε ρο μη -
νίες στις οποί ες θα γί νει συ ντο νι σμέ νη
προ σπά θεια για κά λε σμα πα νελ λα δι κής
απερ γί ας. Αντί στοι χα, οι εκ πρό σω ποι των
σω μα τεί ων συμ φώ νη σαν ότι η προ σπά θεια
ιδιω τι κο ποί η σης των πα νε πι στη μί ων και
της παι δεί ας γε νι κό τε ρα αφο ρά όλη την
κοι νω νία και όχι μό νο τους φοι τη τές, συ νε -
πώς η συ μπα ρά στα ση στις φοι τη τι κές κα -
τα λή ψεις πρέ πει να εκ φρα στεί όχι μό νο με
ψη φί σμα τα και οι κο νο μι κή ενί σχυ ση αλ λά
και με απερ γία.  

Ακό μα το νί στη κε και από τις δυο πλευ ρές
ότι προ κει μέ νου να ορ γα νω θεί κα λύ τε ρα η
προ σπά θεια για πα νελ λα δι κή απερ γία εί ναι
απα ραί τη τη η συ χνή και μα ζι κή εξόρ μη ση
των φοι τη τών σε ερ γα τι κούς χώ ρους, ώστε
να με τα δώ σουν όλη τη δυ να μι κή και την
έμπνευ ση του νέ ου κι νή μα τος και να ενη με -
ρω θούν κα λύ τε ρα πε ρισ σό τε ροι ερ γα ζό με -
νοι για το κύ μα των κα τα λή ψε ων. Η συμ με -
το χή φο ρέ ων όπως το ΕΚΘ, η ΕΔΟΘ, η
ΕΝΙΘ (νο σο κο μεια κοί για τροί), η ΠΟ -
ΕΔΧΒ(χη μι κές βιο μη χα νί ες), φα νε ρώ νει το
εύ ρος των χώ ρων οι οποί οι δή λω σαν τη διά -
θε σή τους να συ ντο νί σουν τη δρά ση τους το
επό με νο διά στη μα ενά ντια στην κα τάρ γη ση
του Άρ θρου 16. Πιο συ γκε κρι μέ να το ρα ντε -
βού ανα νε ώ θη κε για την επό με νη εβδο μά δα
ώστε να παρ θεί πιο συ γκε κρι μέ νη από φα ση
για την ορ γά νω ση της απερ γί ας.     

Πα ράλ λη λα με το άνοιγ μα στους ερ γα τι -
κούς χώ ρους το κί νη μα ενά ντια στην ανα -
θε ώ ρη ση του Άρθρου 16 έχει ξε κι νή σει να
ξε δι πλώ νε ται και στις γει το νι ές. Το Συ ντο -
νι στι κό Πρω το βου λι ών και Φο ρέ ων Θεσ σα -
λο νί κης, στο οποίο συμ με τέ χουν πο λι τι κοί
και συν δι κα λι στι κοί φο ρείς της πό λης, κά -
λε σε πο ρεία στο κέ ντρο της πό λης το πε -
ρα σμέ νο Σάβ βα το 3/2 και ήδη έχει πραγ -
μα το ποι ή σει μια σει ρά από εκ δη λώ σεις σε
δή μους όπως η Νε ά πο λη, η Σταυ ρού πο λη,
οι Συ κι ές σε συ νερ γα σία με τις το πι κές ΕΛ -
ΜΕ, Συλ λό γους Δα σκά λων και το πι κούς
φο ρείς. Αντί στοι χα, η ‘Δ ΕΛ ΜΕ Θεσ σα λο νί -
κης ορ γα νώ νει συ ζή τη ση με ομι λη τές κα -
θη γη τές πα νε πι στη μίου, εκ παι δευ τι κούς
και εκ προ σώ πους κα τα λή ψε ων στην πε ριο -
χή της Τού μπας. Στην πε ριο χή του Κέ -
ντρου, τη Δευ τέ ρα 5/2 η Ερ γα τι κή Αλ λη -
λεγ γύη πραγ μα το ποί η σε ανοι χτή εκ δή λω -
ση στα πλαί σια της κα μπά νιας ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16. Η δη -
μιουρ γία το πι κών επι τρο πών σε όσες πε -
ρισ σό τε ρες πε ριο χές γί νε ται θα πρέ πει να
εί ναι ο στό χος μας το επό με νο διά στη μα,
ώστε το κί νη μα ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η -
ση της παι δεί ας να φτά σει μέ σα σε κά θε
γει το νιά.

Νί κος Τουρ νάς   
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Τ
ην Πέ μπτη 31 Γε νά ρη πραγ μα το -
ποι ή θη κε στο ΕΚΑ σύ σκε ψη για
την ορ γά νω ση του με γά λου αντι -

πο λε μι κού συλ λα λη τή ρι ου της 17 Μάρ -
τη στο Σύ νταγ μα. 

Ο Γιάν νης Ση φα κά κης, συ ντο νι στής
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο, άνοι ξε τη συ ζή τη ση. «Το πε ρα σμέ -
νο Σάβ βα το μι σό εκα τομ μύ ριο αντι πο -
λε μι κοί δια δη λω τές πλημ μύ ρι σαν την
Ουά σι γκτον. Τη σκυ τά λη τον Φλε βά ρη
τη παίρ νουν τα αντι πο λε μι κά κι νή μα τα
στη Βρε τα νία. Και στις 17 Μάρ τη, όλα
τα αντι πο λε μι κά κι νή μα τα συ ντο νι ζό μα -
στε διε θνώς, ύστε ρα και από το πρό -
σφα το κά λε σμα του Πα γκό σμιου Κοι -
νω νι κού Φό ρουμ. 

Για μας εδώ εί ναι μια με γά λη πρό -
κλη ση. Η πλειο ψη φία του κό σμου εί ναι
με το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Και από την
άλ λη έχου με το βά θαι μα της ελ λη νι κής
εμπλο κής από το Ιράκ και το Αφγα νι -
στάν μέ χρι τις επι θέ σεις στα δη μο κρα -
τι κά δι καιώ μα τα. Ολος ο κό σμος που
δε θέ λει τον πό λε μο, το βά θαι μα της
ελ λη νι κής συμ με το χής και υπε ρα σπί ζει
τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα, πρέ πει να
βγει στο δρό μο εκεί νη την μέ ρα. Με
όλες τις αντι πο λε μι κές κι νή σεις, φο -
ρείς, πρω το βου λί ες, τα συν δι κά τα, τις
κοι νό τη τες των με τα να στών να ορ γα -
νώ σου με ένα κοι νό συλ λα λη τή ριο στο
Σύ νταγ μα.» 

Ο Γιώρ γος Δο λι α νί της, αντι πρό ε -
δρος της ΚΕ Α ΔΕΑ τό νι σε «Δεν χρειά ζο -
νται πολ λά συν θή μα τα, χρεια ζό μα στε
ένα συλ λα λη τή ριο ενά ντια στον πό λε -
μο, που θα συ γκι νή σει το κό σμο.»

Ο Τζα βέντ Ασλάμ, πρό ε δρος της Πα -
κι στα νι κής Κοι νό τη τας δή λω σε ότι
«Εμείς σαν Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα
έχου με απο φα σί σει τη συμ με το χή μας
και με πο λύ κό σμο εκεί νη τη μέ ρα.
Εχου με κά νεις επα φές και με κοι νό τη -
τες από Ιν δία και Μπα γκλα ντές. Χω ρίς
να τρέ ξου με και να απαι τή σου με τα δι -
καιώ μα τά μας δε γί νε ται τί πο τα. Ετσι
έχου με μά θει εδώ. Γι’ αυ τό θα τρέ ξου -
με και για τις 17 Μάρ τη  κι όπου υπάρ -
χει αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο και πά -
λη για τα δι καιώ μα τα.» 

«Δεν έχου με συ ζη τή σει συ γκε κρι μέ -
να αυ τή την πρό τα ση» εί πε ο Κώ στας
Αβρα μί δης από την Πρω το βου λία Αλ -
λη λεγ γύ ης στον Τ. Ασλάμ «Θε ω ρώ
όμως ότι πα ρό λο που δεν ορι ζό μα στε
ακρι βώς σαν μια αντι πο λε μι κή κί νη ση,
το ζή τη μα πά νω στο οποίο συ γκρο τη -
θή κα με εί ναι γέν νη μα του πο λέ μου στο
Ιράκ και ευ ρύ τε ρα του διαρ κούς πο λέ -
μου «ενά ντια στην τρο μο κρα τία». Αν

στις 9 Μάρ τη δεν έχει λή ξει το ζή τη μα
του Τ. Ασλάμ θα πρέ πει να εί μα στε εκεί
σαν συλ λο γι κό τη τα. Η πά λη ενά ντια
στην έκ δο ση του Τζα βέντ, η απο κά λυ -
ψη των απα γω γών κλπ εί ναι αυ τό που
μας ανα λο γεί στην πά λη ενά ντια στο
πό λε μο και τον ιμπε ρια λι σμό. Οσον
αφο ρά το ορ γα νω τι κό, η άπο ψή μου,
εί ναι ότι θα εί ναι ση μα ντι κό να υπάρ -
χουν κα λέ σμα τα από πολ λούς φο ρείς,
συλ λο γι κό τη τες, ανε ξάρ τη τα, που θα
συ γκλί να νε σε ένα συλ λα λη τή ριο στον
ίδιο τό πο και χρό νο.»

Η Νί κη Αρ γύ ρη, από την συ ντο νι στι -
κή επι τρο πή κα τά λη ψης της Φι λο σο φι -
κής και μέ λος της Πρ. Γέ νο βα ση μεί ω -
σε «Το προ χώ ρη μα που έχει κά νει το
κί νη μά μας που δί νει μια διαρ κή μά χη
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16. Στις απο φά σεις των συ νε λεύ σε ων
υιο θε τεί ται ότι πα λεύ ου με ενά ντια στη
συμ με το χή στις ιμπε ρια λι στι κές επεμ -
βά σεις σε Ιράκ και Αφγα νι στάν και το
όχι στην απέ λα ση του Τζα βέντ Ασλάμ.
Εί ναι εφι κτό στις 17 Μάρ τη να συμ με -
τέ χουν οι κα τα λή ψεις των σχο λών. Το
σύν θη μα λε φτά για την παι δεία και όχι
για βόμ βες και τον πό λε μο εί ναι κομ μά -
τι του αγώ να που δί νουν οι φοι τη τές».

Ο Δ. Τσου κα λάς, πρώ ην πρό ε δρος
της ΟΤΟΕ και μέ λος της διοί κη σης της
Ομο σπον δί ας «Οσα ανα φέ ρα με εί ναι
όψεις του ίδιου νο μί σμα τος, του πα -
γκό σμιου πο λέ μου που έχει ξε κι νή σει ο
Μπους απέ να ντι σε όλους τους ερ γα -
ζό με νους και τους λα ούς. Ολα αυ τά τα
ζη τή μα τα που πε ρι στρέ φο νται γύ ρω
από τον πό λε μο μπο ρού με να τα ανα -
δεί ξου με σε ένα ορ γα νω μέ νο συλ λα λη -
τή ριο στις 17 Μάρ τη. Στα μα τά ει ο νους

του αν θρώ που όταν έχου με δια κόσι -
ους, τρια κό σιους νε κρούς κά θε μέ ρα
στο Ιράκ. Μέ σα σε αυ τή τη δια δι κα σία
πρέ πει να ανα δεί ξου με και τη μά χη για
τον Τζα βέντ Ασλάμ. Αν κα τορ θώ σουν
και τον απε λά σουν θα εί ναι ένα με γά λο
πλήγ μα για το κί νη μα. Η δι κιά μου προ -
σπά θεια θα εί ναι να πεί σω την Ομο -
σπον δία να συμ με τέ χει.»

Ο Μι χά λης Πε ρι στε ρά κης από το
Διε θνές Γρα φείο Ει ρή νης τό νι σε ότι
«Αυ τό που συμ βαί νει στο Ιράκ εί ναι μια
σφα γή που στιγ μα τί ζει τον αιώ να που
ζού με. Γι’ αυ τό όλοι οι άν θρω ποι πρέ -
πει να ξε ση κω θού με με απο φα σι στι κό -
τη τα. Να δώ σουν όλοι το πα ρόν στις 17
Μάρ τη.»  

Κα τό πιν πή ρε το λό γο ο Γιώρ γος
Γκου ντού νας, ένας από τους δι κη γό -
ρους του Τζα βέντ Ασλάμ. «Η προ θε -
σμία που έδω σε ο Αρειος Πά γος για να
εκ δι κα στεί η έφε ση στην από φα ση για
τον Τζα βέντ, ενέ χει τον κίν δυ νο να
έχου με ξαφ νι κά κι νή σεις, όχι μό νο με
την έν νοια ότι όσο κρατι έ ται όμη ρος ο
Τζα βέντ επη ρε ά ζε ται η δι κα στι κή εξέ λι -
ξη της διε ρεύ νη σης των απα γω γών,
αλ λά και άλ λες εκ πλή ξεις να στεί λει πχ
η χού ντα του Πα κι στάν κα τα σκευα σμέ -
να έγ γρα φα. Εχου με πραγ μα τι κό κίν δυ -
νο, οι αντί πα λοί μας δεν δί νουν μά χη
οπι σθο φυ λα κών, κιν δυ νεύ ει πραγ μα τι -
κά ο Τ. Ασλάμ. Χρειά ζε ται εγρή γορ ση.
Πρέ πει να είναι μια αιχ μή της δια δή λω -
σης, εί ναι μια πλευ ρά της αντί στα σης
στο πα γκό σμιο τρο μο πό λε μο.» 

«Το φοι τη τι κό κί νη μα και το αντι πο -
λε μι κό συν δέ ο νται» εί πε ο Δη μή τρης
Κου τσού ρης από την επι τρο πή κα τά λη -
ψης της Πα ντείου και μέ λος της Πρ.

Γέ νο βα. «Η κα μπά νια αλ λη λεγ γύ ης

στον Τ. Ασλάμ έχει βρει με γά λη αντα -

πό κρι ση στις σχο λές. Αυ τό έχει να κά -

νει και με τις εξε λί ξεις του πο λέ μου αλ -

λά και με τις επι θέ σεις που δέ χο νται τα

δη μο κρα τι κά μας δι καιώ μα τα, για πα -

ρά δειγ μα η επί θε ση στο άσυ λο.» 

Ο Δημ. Σα ρα φιανός, μέ λος της

Εναλ λα κτι κής Πα ρέμ βα σης Δι κη γό ρων

και της Επι τρο πής Συ νταγ μα τι κών Δι -

καιω μά των του ΔΣΑ τό νι σε ότι πρέπει

«Να δο θεί το μή νυ μα ότι και ο ελ λη νι -

κός λα ός ζη τά ει να νι κή σουν οι λα οί
απέ να ντι στον ιμπε ρια λι σμό. Να μπει
στο λό γο του αντι ι μπε ρια λι στι κού κι νή -
μα τος ότι ο πό λε μος ενά ντια στην τρο -
μο κρα τία που οδή γη σε στον πό λε μο
στο Ιράκ στο Αφγα νι στάν κλπ εί ναι μέ -
σα στην ίδια μας τη χώ ρα. Θα πρέ πει
να δη μιουρ γη θεί ένα ευ ρύ τε ρο μέ τω πο
ενί σχυ σης των δη μο κρα τι κών δι καιω -
μά των. Δυ στυ χώς θε ω ρεί ται δε δο μέ νο
ότι δια δη λω τές που συλ λαμ βά νο νται
κρα τού νται προ φυ λα κι σμέ νοι για ένα
18μη νο. Θα ήθε λα να προ σπα θη θεί στη
συ νέ χεια να δη μιουρ γη θεί ένα τέ τοιο
κοι νό πλαί σιο μια κοι νή κι νη το ποί η ση.
Αλ λιώς συμ φω νώ με την άπο ψη που
εξέ φρα σε ο σ. Αβρα μί δης προ η γου μέ -
νως.»

Η Τιά να Αν δρέ ου από τον Σύλ λο γο
των Ερ γα ζο μέ νων στην Επι τρο πή Κε -
φα λαι α γο ράς εί πε ότι «Θα εί ναι πο λύ
ενι σχυ τι κό για την κι νη το ποί η ση της 17
Μάρ τη να πε ρι λαμ βά νει και το ζή τη μα
του Τ. Ασλάμ, για τί έχει πά ρει με γά λες
δια στά σεις. Ολος ο κό σμος το συν δέ ει
με τις σχέ σεις με τις ΗΠΑ, με τις απα -
γω γές των Πα κι στα νών και ενι σχύ ει αυ -
τόν τον αγώ να. Το συλ λα λη τή ριο πρέ -
πει να έχει πα νελ λα δι κό χα ρα κτή ρα,
όπως τα πα νελ λα δι κά συλ λα λη τή ρια
των φοι τη τών. Αν η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕ ΔΥ,
με γά λες ομο σπον δί ες όπως η ΟΤΟΕ
πά ρουν από φα ση για συμ με το χή, θα εί -
ναι βο η θη τι κό και για μι κρό τε ρους συλ -
λό γους και σω μα τεία να κι νη θούν και
να συμ με τέ χουν.» 

Ο Πά νος Γκαρ γκά νας από την Ερ γα -
τι κή Αλ λη λεγ γύη εί πε ότι «Το θέ μα του
πο λέ μου και των δη μο κρα τι κών δι καιω -
μά των συν δέ ο νται. Τα δη μο κρα τι κά δι -
καιώ μα τα εί ναι πα ρά πλευ ρη απώ λεια
του πο λέ μου. Σε όλες τις χώ ρες εξε -
λίσ σο νται προ σπά θει ες να δη μιουρ γη -
θούν νο μι μο ποι η μέ να Γκουα ντα νά μο,
και αυ τή η προ σπά θεια έρ χε ται στη χώ -
ρα μας. Πρέ πει να προ ω θη θεί αυ τή η
σύν δε ση. Και οι αντι πο λε μι κές κι νή σεις
εί ναι το ισχυ ρό τε ρο ερ γα λείο που δια -
θέ του με για να γί νουν αυ τά τα βή μα τα.
Πι στεύω ότι στις 9 Μάρ τη να έχου με κι -
νη το ποί η ση έξω από τον Αρειο Πά γο
και μια βδο μά δα με τά το αντι πο λε μι κό
συλ λα λη τή ριο.»

Ο Στέ φα νος Λη ναί ος υπο γράμ μι σε
ότι «Νο μί ζω ότι η 17 Μάρ τη εί ναι μια
ιστο ρι κή μέ ρα όπως ήταν η 15 Φλε βά -
ρη 2003. Εχου με ένα με γά λο επι χεί ρη -
μα που δεν το εί χα με τό τε: ενη με ρώ να -
με τον κό σμο για το τί θα γί νει. Δυ στυ -
χώς δι καιω θή κα με. Δεν εί ναι ένας πό -
λε μος, μια κα το χή, αλ λά δω σι γά-σι γά
ορ γα νώ νε ται ένας επι κεί με νος πό λε -
μος. Τώ ρα ο κό σμος ξέ ρει –και το τε -
λευ ταίο παι δά κι γε λά ει με τον Μπους.
Δι καιω θή κα με και κρού ου με τον κώ δω -
να του κιν δύ νου.» 

Ο Αρι στο μέ νης Συγ κε λά κης, που με -
τέ χει στην Πρω το βου λία Με λών ΠΑ -
ΣΟΚ ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 εί πε ότι «Θε ω ρώ ότι η ευ και -
ρία της διορ γά νω σης ενός συλ λα λη τη -
ρί ου για την ει ρή νη, ενα ντίον του πο λέ -
μου και του ιμπε ρια λι σμού εί ναι μια με -
γά λη πρό κλη ση και μια με γά λη ευ θύ νη.
Προ φα νώς να γί νει το συλ λα λη τή ριο
αλ λά να λά βου με υπό ψη το γε γο νός
ότι θα γί νει στη κο ρύ φω ση του αγώ να
για το άρ θρο 16 και για να μην αδι κη -
θεί ο χα ρα κτή ρας του θα πρέ πει να
συν δε θεί με το μεί ζον ζή τη μα του δη -
μό σιου χα ρα κτή ρα της παι δεί ας.
Χρειά ζε ται ενό τη τα στη δρά ση.» 

Ξ
ε κί νη σε η προ ε τοι μα σία για την
διορ γά νω ση ενός με γά λου πα -
νελ λα δι κού αντι πο λε μι κού συλ -

λα λη τη ρί ου το Σάβ βα το 17 Μάρ τη, στις
2.00 μμ στο Σύ νταγ μα. Στο συλ λα λη τή -
ριο μέ χρι στιγ μής κα λούν η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο, το Ελ λη νι κό
Κοι νω νι κό Φό ρουμ, η ΑΚΕ, η ΚΕ Α ΔΕΑ,
η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα Ελ λά δας, τα
συν δι κά τα και ανα μέ νε ται η συμ με το χή
πολ λών άλ λων φο ρέ ων και ορ γα νώ σε -
ων. 

Νο 7546

Oλοι στο Σύνταγμα!
Πανελλαδικό Aντιπολεμικό

9 Mάρτη η δίκη
του Tζαβέντ

Την 1 Φλε βά ρη, το πα κι στα νι -
κό FBI και η πρε σβεία του Πα κι -
στάν, μέ σω του δι κη γό ρου τους
ζή τη σαν από τον ει σαγ γε λέα των
εφε τών, ου σια στι κά να τους δώ -
σει το ελεύ θε ρο να συ νε χί σουν
τις σκευω ρί ες ενά ντια στον Τζα -
βέντ Ασλάμ, τον πρό ε δρο της
Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας. Στις 9
Μάρ τη εκ δι κά ζε ται στον Αρειο
Πά γο η έφε ση του ει σαγ γε λέα
στην ομό φω νη από φα ση του
Συμ βου λίου Εφε τών να απορ ρί -
ψει το αί τη μα έκ δο σης του Τζα -
βέντ Ασλάμ. 

Στο έγ γρα φο που έστει λαν, ζη -
τά νε να πλη ρο φο ρη θούν αν
υπάρ χει προ θε σμία πριν της 9
Μάρ τη για να κα τα θέ σουν νέα
«απο δει κτι κά» στοι χεία, όπως
μάρ τυ ρες που θα απο δει κνύ ουν
ότι ο Τ. Ασλάμ εί ναι «δου λέ μπο -
ρος». Με άλ λα λό για, έχουν το
θρά σος να ρω τά νε ανοι χτά αν
μπο ρούν να πα ρου σιά σουν ψευ -
δο μάρ τυ ρες τη τε λευ ταία στιγ μή
ώστε ο Τζα βέντ και οι συ νή γο ροί
του να μην μπο ρούν να το απο -
δεί ξουν. Και δεν πε ριο ρί ζο νται
μό νο στις γε νι κές ερω τή σεις. Στο
έγ γρα φο που έστει λαν στον ει -
σαγ γε λέα εφε τών, ζη τά νε να με -
τα φερ θούν τρεις φυ λα κι σμέ νοι
Πα κι στα νοί από τις φυ λα κές Τρι -
κά λων για να κα τα θέ σουν ως
μάρ τυ ρες. Ο ει σαγ γε λέ ας Εφε -
τών ήδη απο δέ χτη κε το αί τη μα
για τους δυο απ’ αυ τούς. 

Στην εκ δί κα ση του αι τή μα τος
για έκ δο ση του Τζα βέντ Ασλάμ
στο Συμ βού λιο Εφε τών, η Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα και οι συ μπα -
ρα στά τες της εί χαν κα ταρ ρί ψει
τις ψευ δο μαρ τυ ρί ες. Ο Mοχάμε-
ντ Αρέφ εί χε μά λι στα κα τα θέ σει
ότι ο πρέ σβης του Πα κι στάν εί χε
βά λει το όνο μά του στις κα ταγ -
γε λί ες για τον Τζα βέντ Ασλάμ
χω ρίς ο ίδιος να έχει γνω ρί σει
πο τέ τον πρό ε δρο της Κοι νό τη -
τας. 

Η χού ντα του Πα κι στάν με τη
βο ή θεια της κυ βέρ νη σης του Κα -
ρα μαν λή επι μέ νει στην σκευω ρία
σε βά ρος του Τζα βέντ Ασλάμ.
Θέ λουν να σκε πά σουν το σκάν -
δα λο των απα γω γών των Πα κι -
στα νών. Γι’ αυ τό έχει τε ρά στια
ση μα σία να συ νε χι στεί το κί νη μα
συ μπα ρά στα σης στον Τζα βέντ
Ασλάμ κα θώς ορ γα νώ νου με το
με γά λο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή -
ριο της 17 Μάρ τη. 



Συλλαλητήριο στις 17 Mάρτη
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ΠΑ ΓΚΟ ΣΜΙΑ ΕΚ ΚΛΗ ΣΗ ΓΙΑ 
ΚΙ ΝΗ ΤΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΕΠΕ ΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΜΕ ΡΙ ΚΑ ΝΙ ΚΗ ΣΗ ΕΙ ΣΒΟ ΛΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑ ΤΟ ΧΗΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ

Υιο θε τή θη κε από την Αντι πο λε μι κή Συ -
νέ λευ ση του Πα γκό σμιου Κοι νω νι κού
Φό ρουμ στις 24 Γε νά ρη στο Ναϊ ρό μπι
της Κέ νυα

ΣΤΑ ΜΑ ΤΗ ΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟ ΛΕ ΜΟ! 

ΝΑ ΓΥ ΡΙ ΣΟΥΝ ΠΙ ΣΩ ΤΑ 

ΣΤΡΑ ΤΕΥ ΜΑ ΤΑ!

Κά τω τα χέ ρια από το πε τρέ λαιο του
Ιράκ! Να κλεί σουν όλες οι αμε ρι κά νι κες
στρα τιω τι κές βά σεις στο Ιράκ! Απο ζη μί -
ω ση και Δι καιο σύ νη για τα θύ μα τα και
κρα τού με νους Ιρα κι νούς! 

ΣΤΑ ΜΑ ΤΗ ΣΤΕ ΤΟΥΣ

ΠΕ ΡΙ ΦΕ ΡΕΙΑ ΚΟΥΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥΣ!

Τέ λος στην ισ ρα η λι νή κα το χή της
Πα λαι στί νης! Να δυ να μώ σου με το μπο -
ϋ κο τάζ, τις κυ ρώ σεις και την από συρ ση
επεν δύ σε ων από την ισ ρα η λι νή κα το χή!
Στα μα τή στε τις απει λές στο Ιράν! Εξω
όλοι οι στρα τοί από το Αφγα νι στάν!
Στα μα τή στε το βομ βαρ δι σμό της Σο μα -
λί ας! Να στα μα τή σει η αμε ρι κά νι κη
υπο στή ρι ξη στους πο λέ μαρ χους και
τους άλ λους υπο τα κτι κούς της στην
Αφρι κή! Ει ρη νι κή επί λυ ση της κρί σης
στο Νταρ φούρ, όχι στην στρα τιω τι κή
επέμ βα ση! Να στα μα τή σουν οι πα ρα -
βιά σεις των δη μο κρα τι κών ελευ θε ριών
και των αν θρώ πι νων δι καιω μά των στο
όνο μα της αντι τρο μο κρα τί ας! 

ΗΜΕ ΡΟ ΛΟ ΓΙΟ ΔΡΑ ΣΗΣ

24 Φλε βά ρη: Αντι πο λε μι κή δια δή λω ση
στο Λον δί νο, Βρε τα νία, με αί τη μα να
απο συρ θούν τα στρα τεύ μα τα από το
Ιράκ και ενά ντια στους πυ ρη νι κούς πυ -
ραύ λους Tri dent. 
5-9 Μάρ τη: Διε θνής Συν διά σκε ψη για
την κα τάρ γη ση των Ξέ νων Στρα τιω τι -
κών Βά σε ων, Κί το/Μά ντα Ιση με ρι νός. 
17-20 ΜΑΡ ΤΗ: Πα γκό σμιες Μέ ρες Δρά -
σης ενά ντια στην κα το χή του Ιράκ. 
29 ΜΑΡ ΤΗ 1 ΑΠ ΡΙ ΛΗ: 5η Συν διά σκε ψη
του Καϊ ρου
2 ΙΟ Υ ΝΗ: Δια δή λω ση ενά ντια στους G8
στο Ρο στόκ της Γερ μα νί ας. Εκ κλη ση σε
όλες τις αντι πο λε μι κές συμ μα χί ες να
βά λουν τη πά λη ενά ντια στο πό λε μο
στο κέ ντρο της κι νη το ποί η σης ενά ντια
στους G8. 
15 ΜΑΗ: Κι νη το ποιή σεις σε όλο το κό -
σμο στην επέ τειο της πα λαι στι νια κής
Νάκ μπα (Κα τα στρο φής). 
7-9 ΙΟ Υ ΝΗ: Πα γκό σμιες Μέ ρες Δια μαρ -
τυ ρί ας για την 40η επέ τειο της ισ ρα η λι -
νής κα το χής των πα λαι στι νια κών εδα -
φών. 
29 ΝΟ ΕΜ ΒΡΗ: Κά λε σμα για δρά σεις
αλ λη λεγ γύ ης με την Πα λαι στί νη.
ΜΑ ΗΣ 2008: Πα γκό σμια Συν διά σκε ψη
για το «Αρ θρο 9» πε ρί κα τάρ γη σης του
πο λέ μου, Τό κυο Ια πω νία.

Π
ριν με ρι κές μέ ρες, Kούρ δοι
στρα τιώ τες που υπη ρε τούν
στον ιρα κι νό στρα τό λι πο τά -

κτη σαν όταν έμα θαν ότι θα τους στεί -
λουν στην Βα γδά τη, στα πλαί σια της
«κλι μά κω σης» που έχει αναγ γεί λει ο
Μπους. 

Πολ λοί από αυ τούς τους στρα τιώ -
τες, οι οποί οι προ έρ χο νται από ορει -
νές πε ριο χές και όχι από τα αστι κά
κέ ντρα, δεν μι λά νε αρα βι κά και δε θέ -
λουν να πά ρουν μέ ρος σε ένα εθνο-
θρη σκευ τι κό πό λε μο. Αλ λοι δή λω σαν
ότι κα τα τά χτη καν στο στρα τό για να
υπε ρα σπί σουν την πα τρί δα τους και
ότι δεν θέ λουν να συ νερ γα στούν με
τη κα το χή. Ενας λι πο τά κτης εί πε:
«Πή γα στο στρα τό για να εί μαι στη
πα τρί δα μου ανά με σα στους αν θρώ -
πους μου. Δεν θέ λω να πο λε μή σω για
άλ λους με τους οποί ους δεν έχω κα -
μιά σχέ ση.»

Οι στρα τη γοί του ιρα κι νού στρα τού
δε θε ω ρούν αξιό πι στες πολ λές από
τις κουρ δι κές μο νά δες που προ έρ χο -
νται από το Κιρ κούκ, μια πό λη με πε -
τρέ λαια και όπου τα αρα βι κά εί ναι
δια δε δο μέ να. Ενας αμε ρι κά νος συ -
νταγ μα τάρ χης, «σύμ βου λος» του
κουρ δι κού τάγ μα τος, εί πε σε μια εφη -
με ρί δα: «H κοι νή γνώμη εδώ εί ναι
απο λύ τως ενά ντια στην απο στο λή,
επει δή υπάρ χει με γά λος φό βος ότι η
εθνο τι κή έντα ση στην Βα γδά τη θα με -
τα φερ θεί κι εδώ.» Η έντα ση ανά με σα
στους Κούρ δους και τους Αρα βες για
το μέλ λον του Κιρ κούκ κιν δυ νεύ ει να
πυ ρο δο τή σει έναν εμ φύ λιο πό λε μο. 

Ο αμε ρι κά νος συ νταγ μα τάρ χης
ομο λό γη σε ότι πε ρι μέ νει μό νο με ρι -
κές εκα το ντά δες από τους 1.600 άν -
δρες του τάγ μα τος να πα ρου σια -
στούν για την συ γκε κρι μέ νη απο στο -

λή. Η δυ σα ρέ σκεια στο ιρα κι νό Κουρ -
δι στάν εντεί νε ται τη στιγ μή που ο
τουρ κι κός στρα τός ετοι μά ζε ται για
μια «πε ριο ρι σμέ νη διείσ δυ ση» στην
πε ριο χή για να επι τε θεί σε βά σεις του
ΡΚΚ. Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα τουρ -
κι κά αε ρο πλά να βομ βάρ δι σαν βά σεις
των ανταρ τών στα σύ νο ρα Ιράκ-Τουρ -
κί ας. 

Την ίδια στιγ μή, η κα το χή φέρ νει
κά θε μέ ρα που περ νά ει νέα, ακό μα
πιο φρι κα λέα εγκλή μα τα. Πριν δυο
βδο μά δες, ο Μπους ανα κοί νω σε από
ρα διο φώ νου μια «με γά λη νί κη» ενά -
ντια στην «Αλ-Κά ι ντα» στο Ιράκ, και
μά λι στα από τον ιρα κι νό στρα τό. Σε
μια μά χη στα πε ρί χω ρα της Να τζάφ,
στο νό το, σκο τώ θη καν πε ρισ σό τε ροι
από 200 «τρο μο κρά τες» που υπο τί θε -
ται ότι σχε δί α ζαν να επι τε θούν στη

πό λη της μέ ρα της Ασού ρα, μι ας με -
γά λης θρη σκευ τι κής γιορ τής των σι ϊ -
τών μου σουλ μά νων. 

Ολες οι πλη ρο φο ρί ες δεί χνουν ότι
τε λι κά αυ τή η νί κη ήταν μια σφα γή εν
ψυ χρώ. Οπως ανα φέ ρει ο δη μο σιο -
γρά φος Πά τρικ Κόκ μπερν, της βρε τα -
νι κής εφη με ρί δας Ιντι πέ ντεντ «Αρ χί ζει
να δια μορ φώ νε ται μια πιο ξε κά θα ρη
ει κό να: επρό κει το για μια σύ γκρου ση
ανά με σα σε μια φυ λή ιρα κι νών σι ι τών
που τα ξί δευε για προ σκύ νη μα στη
Να τζάφ, και ένα φυ λά κιο του ιρα κι νού
στρα τού. Η ανά μι ξη του Αχ μέντ αλ
Χα σά νι (γνω στού και ως Αμπου Κα -
μάρ) που κή ρυ τε ότι ήταν ο ανα με νό -
με νος Μά χντι, ή Με σί ας, ήταν απ’ ότι
φαί νε ται τυ χαία.» 

Η φυ λή Χα βα τίμ με επι κε φα λής
τους προ κρί τους της τα ξί δευε νύ χτα

και ήταν οπλι σμέ νη, όπως οι πά ντες
πια στο Ιράκ. Ενα μί λι έξω από τη Να -
τζάφ, στην πε ριο χή Ζάρ γκα, έπε σαν
στο μπλό κο του στρα τού, που πυ ρο -
βό λη σε τον επι κε φα λής της, ένα γέ -
ρο ντα με τη σύ ζυ γό του. Αρ χι σε η
ανταλ λα γή πυ ρο βο λι σμών, η σύ -
γκρου ση γε νι κεύ τη κε και οι πε ρι κυ -
κλω μέ νοι στρα τιώ τες κά λε σαν σε ενί -
σχυ ση την αμε ρι κά νι κη αε ρο πο ρία. 

Τα ελι κό πτε ρα και τα αε ρο πλά να
έρι ξαν προ κη ρύ ξεις που έγρα φαν
«τρο μο κρά τες πα ρα δο θεί τε». Τα μέ λη
της φυ λής και άλ λων γει το νι κών που
έτρε ξαν να με σο λα βή σουν, στρι μώ -
χτη καν στους οπω ρώ νες της πε ριο -
χής, και δέ χτη καν ένα κα ται γι στι κό
βομ βαρ δι σμό. Το απο τέ λε σμα ήταν
263 νε κροί και 230 τραυ μα τί ες, σύμ -
φω να με τα στοι χεία που έδω σαν οι
ιρα κι νές αρ χές της πε ριο χής. 

Δεν εί χαν πε ρά σει καν με ρι κές
ώρες, και οι υπουρ γοί της ιρα κι νής
κυ βέρ νη σης όπως και αμε ρι κά νι κες
«πη γές» άρ χι σαν να μι λά νε για την
Αλ Κά ϊ ντα! Λε πτο μέ ρεια: η θρη σκευ -
τι κή αί ρε ση που υπο τί θε ται ετοί μα ζε
λου τρό αί μα τος στην Να τζάφ, δεν
μπο ρεί να έχει κα μιά σχέ ση με την
Αλ Κά ι ντα: εί ναι σι ι τι κή. Αλ λά η προ -
σπά θεια να κα λυ φτούν τα ίχνη του
εγκλή μα τος θα ρί ξει ακό μα πε ρισ σό -
τε ρο λά δι στη φω τιά των συ γκρού σε -
ων ανά με σα σε σι ι τι κές και σου νι τι -
κές ομά δες στο Ιράκ. 

Οσο συ νε χί ζε ται η κα το χή τό σο τέ -
τοια εγκλή μα τα θα πολ λα πλα σιά ζο -
νται και θα έρ χε ται πιο κο ντά ο κίν -
δυ νος για μια γε νι κευ μέ νη εμ φύ λια
σύρ ρα ξη. Γι’ αυ τό πρέ πει να απαι τή -
σου με να στα μα τή σει εδώ και τώ ρα
η κα το χή.

Η
Χα μάς και η Χεζ μπο λάχ στέλ νουν αντι προ -
σω πεί ες στην επό με νη αντι πο λε μι κή συν διά -
σκε ψη του Καϊ ρου που θα πραγ μα το ποι η θεί

από τις 29 Μάρ τη μέ χρι την 1 Απρί λη. Πέρ σι η αντι -
προ σω πεία της Χα μάς πε ρι λάμ βα νε τρεις υπουρ -
γούς, τώ ρα σχε διά ζει να στεί λει μια αντι προ σω πεία
ακό μα υψη λό τε ρου επι πέ δου. Επί σης, στην συν διά -
σκε ψη θα συμ με τέ χει και ο γραμ μα τέ ας διε θνών
σχέ σε ων της Χεζ μπο λάχ. 

Θα συ να ντή σουν εκ προ σώ πους του διε θνούς
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος από την Νό τια Κο ρέα μέ -
χρι την Λα τι νι κή Αμε ρι κή, το Ιράν και χώ ρες της Δυ -
τι κής Ευ ρώ πης. Η ορ γα νω τι κή επι τρο πή της συν -
διά σκε ψης του Καϊ ρου συ νε δρί α σε την πε ρα σμέ νη
βδο μά δα. Κα θό ρι σε μια προ κα ταρ κτι κή ατζέ ντα των
συ ζη τή σε ων, με συ νε δριά σεις για την αντί στα ση
στη Μέ ση Ανα το λή, για τα πυ ρη νι κά όπλα και την
πυ ρη νι κή ενέρ γεια, το Ισλάμ και την Αρι στε ρά, τις
σε κτα ρι στι κές θρη σκευ τι κές διαι ρέ σεις και την αντί -
στα ση. 

Η επι τρο πή επι βε βαί ω σε επί σης την από φα ση

των τριών προ η γού με νων συν δια σκέ ψε ων να πραγ -
μα το ποι η θεί πα ράλ λη λα και ως μέ ρος της συν διά -
σκε ψης το Κοι νω νι κό Φό ρουμ του Καϊ ρου. Οπως και
τα προ η γού με να χρό νια, αυ τό θα δώ σει τη δυ να τό -
τη τα στους ακτι βι στές κα τά της πα γκο σμιο ποί η σης
και τους αγω νι στές για δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα να
θέ σουν τα οι κο νο μι κά και κοι νω νι κά ζη τή μα τα ως
κομ μά τι του ευ ρύ τε ρου αντι πο λε μι κού κι νή μα τος. 

Στο φό ρουμ θα γί νουν συ ζη τή σεις για τους ερ γά -
τες, τους χω ρι κούς, τις γυ ναί κες, τους φοι τη τές,
τους καλ λι τέ χνες, τους επαγ γελ μα τί ες. Αυ τά τα κοι -
νω νι κά φό ρουμ ήταν πο λύ ση μα ντι κά για τί έχουν
βο η θή σει στην ανταλ λα γή εμπει ρι ών ανά με σα
στους συν δι κα λι στές και τους ακτι βι στές του αντι -
πο λε μι κού και του αντι κα πι τα λι στι κού κι νή μα τος. 

Στην ορ γα νω τι κή επι τρο πή, όπως και στην ίδια τη
συν διά σκε ψη, συμ με τέ χουν πολ λά από τα κυ ριό τε -
ρα αντι πο λι τευ τι κά ρεύ μα τα της αι γυ πτια κής κοι νω -
νί ας: η σο σια λι στι κή αρι στε ρά, εθνι κι στι κά και να σε -
ρι κά ρεύ μα τα, η Μου σουλ μα νι κή Αδελ φό τη τα. Μια
επί δει ξη δύ να μης από το διε θνές κί νη μα στη Συν -

διά σκε ψη του Καϊ ρου απο κτά ιδιαί τε ρη ση μα σία αυ -
τή τη στιγ μή που η δι κτα το ρία του Μου μπά ρακ
πρσπα θεί να εντεί νει τη κα τα στο λή του δη μο κρα τι -
κού κι νή μα τος και της Μου σουλ μα νι κής Αδελ φό τη -
τας. Επί σης, τη στιγ μή που ο Μπους και ο Μπλερ
στέλ νουν κι άλ λα στρα τεύ μα τα στο Ιράκ και απει -
λούν το Ιράν, η διε θνής αλ λη λεγ γύη εί ναι το σύν θη -
μα της ημέ ρας. 

Αυ τό γί νε ται ευ ρύ τε ρα κα τα νο η τό από το διε θνές
κί νη μα όπως δεί χνει και η εν θου σιώ δης αντα πό κρι -
ση για τη συν διά σκε ψη του Καϊ ρου από ένα ευ ρύ
φά σμα αντι προ σώ πων στο Πα γκό σμιο Κοι νω νι κό
Φό ρουμ στο Ναϊ ρό μπι. Αλ λά για να απο κτή σει τη
πλή ρη δυ να μι κή της η συν διά σκε ψη χρειά ζε ται να
γί νει υπό θε ση όλων των ακτι βι στών σε αντι πο λε μι -
κές κι νή σεις, φοι τη τι κούς συλ λό γους και συν δι κά τα,
στις πρω το βου λί ες αλ λη λεγ γύ ης στη Πα λαι στί νη. 

Τζον Ρης, 
αντι πρό ε δρος (για Ευ ρώ πη) 

της Συν διά σκε ψης του Καϊ ρου 

IPAK: Στασίασαν ενάντια 
στην συμμετοχή στις σφαγές!

Mαθητές στο Nαϊρόμπι στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο 

του Παγκόσμιου Kοινωνικού Φόρουμ



H Aναθεώρηση του Aρθρου 16 βυθίστηκε στην ξέρα των Kαταλήψεων

Aνοίγει ο δρόμος για την πιο μεγάλη NIKH
Τ

ο κί νη μα του Αρ θρου 16 ση μεί ω σε μια με γά λη
επι τυ χία. Κα τά φε ρε να σπά σει τη συ ναί νε ση γύ -
ρω από την ανα θε ώ ρη ση του Α16 και αυ τό κα -

τα γρά φη κε με τον πιο επί ση μο τρό πο όταν ο Γ. Πα -
παν δρέ ου ανα κοί νω σε την απο χώ ρη ση του ΠΑ ΣΟΚ
από τη δια δι κα σία της Ανα θε ώ ρη σης και ταυ τό χρο να
κα τέ θε σε πρό τα ση μομ φής στην κυ βέρ νη ση. 

Το γε γο νός ότι η κυ βερ νη τι κή πλειο ψη φία της ΝΔ
απέρ ρι ψε την πρό τα ση δυ σπι στί ας στη Βου λή και ο
Κα ρα μαν λής απέ κλει σε τις πρό ω ρες εκλο γές δη λώ νο -
ντας ότι η κυ βέρ νη ση θα επι μεί νει στο «πρό γραμ μα
των με ταρ ρυθ μί σε ων»,  δεν μπο ρεί να επι σκι ά σει την
επι τυ χία του κι νή μα τος. Ο κό σμος που ξε ση κώ θη κε
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16,  οι φοι τη -
τές των κα τα λή ψε ων, οι Πα νε πι στη μια κοί της ΠΟΣ -
ΔΕΠ,  οι το πι κές κι νή σεις στις γει το νι ές, όλες οι πρω -
το βου λί ες που τους συ μπα ρα στά θη καν και τους συ -
μπα ρα στέ κο νται μπο ρούν να συ νε χί σουν τον αγώ να
ενά ντια στην νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση από κα λύ τε ρες
θέ σεις. Ο αγώ νας φέρ νει απο τέ λε σμα, αυ τό εί ναι το
μή νυ μα για όλο το κί νη μα. 

Η κυ βέρ νη ση βγή κε από αυ τό το γύ ρο τραυ μα τι -
σμέ νη, πε ρισ σό τε ρο απο μο νω μέ νη και σε με γα λύ τε -
ρη σύγ χι ση για το πώς θα συ νε χί σει. Οι στυ λο βά τες
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ υπο χρε ώ -
θη καν σε ανα δί πλω ση για το Αρ θρο 16 κά τω από πί ε -
ση και αυ τό δι καιώ νει την ανταρ σία στη βά ση του ΠΑ -
ΣΟΚ.  Το κί νη μα κα τα κτά ει τη δυ να τό τη τα, να επι μεί -
νει, να συ νε χί σει, να νι κή σει. Να διευ ρύ νει την σύν δε -
σή του με τον κό σμο της ερ γα τι κής τά ξης που αντι -
στέ κε ται σε όλες τις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις και
να απα ιτή σει να τα πά ρουν όλα πί σω: και τη Συ νταγ -
μα τι κή Ανα θε ώ ρη ση και το Νό μο Πλαί σιο για τα Πα -
νε πι στή μια και τις ιδιω τι κο ποιή σεις στα Λι μά νια, στον
ΟΤΕ, στα Νο σο κο μεία και τις απει λές στο Ασφα λι στι -
κό και τις απει λές στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα από
τις «πραι το ρια νές ζαρ ντι νι έ ρες» του Πο λύ δω ρα μέ χρι
τις απα γω γές και τις σκευω ρί ες σε βά ρος των με τα -
να στών από το Πα κι στάν. Ολες αυ τές οι δυ να τό τη τες
ανοί γο νται μπρο στά μας, αρ κεί να εκτι μή σου με σω -
στά τις εμπει ρί ες, τα δι δάγ μα τα και τις επι τυ χί ες. 

Μια κυβέρνηση πολιορκημένη

Ο Κα ρα μαν λής στην ομι λία του στη Βου λή προ σπά -
θη σε να ζω γρα φί σει την ει κό να μι ας Νέ ας Δη μο κρα τί -
ας ατα λά ντευ της στο δρό μο των με ταρ ρυθ μί σε ων και
να κα ταγ γεί λει τις «πα λι νω δί ες» του Γ. Πα παν δρέ ου.
Ομως, η αλή θεια εί ναι ότι όλη η επι χεί ρη ση-Ανα θε ώ -
ρη ση εί χε στη θεί γύ ρω από τη συ ναί νε ση με το ΠΑ -
ΣΟΚ και γι’ αυ τό το τσά κι σμα της συ ναί νε σης εί ναι ήτ -
τα για την κυ βέρ νη ση. Η Νέα Δη μο κρα τία εί χε ανα -
γκα στεί να ανα βά λει τον Νό μο Πλαί σιο της Γιαν νά κου
για να ξε μπλέ ξει από τον πρώ το γύ ρο των φοι τη τι κών
κα τα λή ψε ων τον πε ρα σμέ νο Ιο ύ νη. Στη συ νέ χεια, ανα -
κά λυ ψε ότι χρειά στη κε τη βο ή θεια του ΠΑ ΣΟΚ για να
κλεί σει την απερ γία των δα σκά λων το φθι νό πω ρο. Τό -
τε ήταν που ορι στι κο ποιή θη κε και το χρο νο διά γραμ μα
των συ ζη τή σε ων της Βου λής για το Αρ θρο 16, με βά -
ση τη συ ναι νε τι κή αντι με τώ πι ση των αντι δρά σε ων. Το
κύ μα των κι νη το ποιή σε ων που ξέ σπα σε στις 10 Γε νά -
ρη και συ νε χί ζε ται, απέ δει ξε ότι ού τε η σύ μπλευ ση
του Γ. Πα παν δρέ ου με την κυ βέρ νη ση δεν εί ναι αρ κε -
τή για να στα μα τή σει τις αντι δρά σεις. 

Από εκεί νο το ση μείο η Νέα Δημ oκρα τία άρ χι σε
να δι χά ζε ται και να χά νει τη μπά λα. Από τη μια με ριά
καλ λι ερ γού σε το συ ναι νε τι κό προ φίλ προ σπα θώ ντας
να απο μο νώ σει τις κα τα λή ψεις. Αλ λά ταυ τό χρο να
άνοι ξε και μια άλ λη «συ ναί νε ση» με το ΛΑ ΟΣ του Κα -
ρα τζα φέ ρη ενά ντια σ’ αυ τούς που «κα λύ πτουν τους

κου κου λο φό ρους», ενά ντια στους Πα νε πι στη μια -
κούς και την Αρι στε ρά. Αυ τές ήταν κι νή σεις πα νι κού,
αντι φα τι κές και αλ λο πρό σαλ λες. Αντί να διευ ρύ νει
τα στη ρίγ μα τά της, η ΝΔ εί δε τους Πρυ τά νεις των 4
με γα λύ τε ρων ΑΕΙ να ζη τούν «ανα κω χή» για να εκτο -
νω θεί η έντα ση. Για τους βου λευ τές της ΝΔ, η προ ο -
πτι κή να μεί νουν μό νο πα ρέα με την Ακρο δε ξιά, δη -
μιούρ γη σε τα ρα χή κι αυ τό εκ φρά στη κε στην ψη φο -
φο ρία για το Αρ θρο 24. Δεν ήταν οι ανύ παρ κτες οι -
κο λο γι κές ευαι σθη σί ες βου λευ τών όπως ο Κυ ριά κος
Μη τσο τά κης και η Ελ σα Πα πα δη μη τρίου που τους
οδή γη σαν στην ανταρ σία. Ηταν τα πο λι τι κά αδι έ ξο -
δα, η απώ λεια του «κε ντρώ ου» προ φίλ και η απει λή
της απο μό νω σης. 

Αν πά ρου με υπό ψη και το γε γο νός ότι για να δώ -
σει τη μά χη στο μέ τω πο της Παι δεί ας απε ρί σπα στη,
η κυ βέρ νη ση ανα γκά στη κε να πα γώ σει τα μέ τρα Κε -
φα λο γιάν νη στα Λι μά νια, την εγκύ κλιο Αβρα μό που -
λου για τα νο σο κο μεία, το πού λη μα της Ολυ μπια κής
και του ΟΤΕ, τό τε κα τα λα βαί νου με πό σο αβά σι μες
εί ναι οι κο ρώ νες του Κα ρα μαν λή ότι η κυ βέρ νη ση
συ νε χί ζει «απτό η τη». Η πραγ μα τι κό τη τα εί ναι ότι
βρί σκε ται σε κα τά στα ση αδυ να μί ας και θα ψη φί ζει
στην Βου λή απο μο νω μέ νη και πο λιορ κη μέ νη από
αγα να κτι σμέ να συλ λα λη τή ρια. Εί ναι ρε α λι στι κό ότι η
συ νέ χι ση των κι νη το ποιή σε ων δεν  θα αφή σει τον
Κα ρα μαν λή να ξα να πά ρει την πρω το βου λία των κι -
νή σε ων πο τέ πια. 

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
παραμένει ευάλωτη 

Μή πως, όμως, το κί νη μα του Αρ θρου 16 κιν δυ νεύ ει
να εν σω μα τω θεί στο άρ μα του ΠΑ ΣΟΚ τώ ρα που ο Γ.
Πα παν δρέ ου έκα νε τον ελιγ μό να απο χω ρή σει από
την Ανα θε ώ ρη ση και να ζη τά ει εκλο γές; Αυ τό το ερώ -
τη μα ανη συ χεί πολ λούς αγω νι στές που ανη συ χούν
μή πως η νε ο φι λε λεύ θε ρη με ταρ ρύθ μι ση πε ρά σει από
την πί σω πόρ τα, όπως έγι νε με τά την προ η γού με νη
κα τάρ ρευ ση της ΝΔ το 1993. 

Δεν πρέ πει να χά νου με από τα μά τια μας το γε γο -
νός ότι η ηγε σία Πα παν δρέ ου ανα γκά στη κε να ανα δι -
πλω θεί κά τω από την πί ε ση του κι νή μα τος. Δεν ήταν η
ηγε σία του κι νή μα τος αλ λά η ου ρά του και γι’ αυ τό
δεν δια θέ τει το κύρος για να επι βά λει τις από ψεις της
μέ σα στο κό σμο του κι νή μα τος του Αρ θρου 16. Αυ τοί
που βγή καν δι καιω μέ νοι από αυ τή την εξέ λι ξη εί ναι τα
απλά μέ λη του ΠΑ ΣΟΚ που κι νή θη καν κα τά της Ανα -
θε ώ ρη σης και όχι ο Γ. Πα παν δρέ ου. Ακό μα πιο δι καιω -
μέ νοι εί ναι οι χι λι ά δες φοι τη τές και φοι τή τριες που ξε -
κί νη σαν αυ τό τον αγώ να μα ζι κο ποιώ ντας τις Γε νι κές
Συ νε λεύ σεις των κα τα λή ψε ων σε πεί σμα της συ ναί νε -
σης Πα παν δρέ ου-Κα ρα μαν λή για το Αρ θρο 16. 

Ο κρί σι μος πα ρά γο ντας για τη συ νέ χεια εί ναι το τι
θα κά νει όλος αυ τός ο κό σμος που εί ναι ο πραγ μα τι -
κός πρω τα γω νι στής των εξε λί ξε ων. Εί ναι ρε α λι στι κό
ότι ο Γ. Πα παν δρέ ου θα πα ρα μεί νει μια ηγε σία υπό πί -
ε ση. Αν θέ λει να εκ με ταλ λευ τεί εκλο γι κά αυ τό το κί νη -
μα εί ναι υπο χρε ω μέ νος να κά νει κι άλ λες «χει ρο νο μί ες
κα λής θέ λη σης» προς αυ τή την κα τεύ θυν ση. Και αυ τό
δεν εί ναι κα θό λου εύ κο λο για μια ηγε σία που επι μέ νει
στις βα σι κές επι λο γές του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού. 

Το ζή τη μα εί ναι τι πρω το βου λί ες θα πά ρει το κί νη μα
για τη συ νέ χεια. Θα οδη γη θεί προς ένα «ρε α λι στι κό»
κλεί σι μο, όπως έγι νε το φθι νό πω ρο με την απερ γία των
δα σκά λων ή θα αξιο ποιή σει την επι τυ χία του; Θα ακού -
σει τις φω νές της ητ το πά θειας που εξα κο λου θούν να
θε ω ρούν «υπερ βο λι κό» να μι λά με για επι τυ χί ες και νί κες
ή θα ενι σχύ σει τις δυ νά μεις που επέ με ναν ότι μπο ρού με
να ορ γα νώ σου με ένα νι κη φό ρο γύ ρο κα τα λή ψε ων; 

Συνέχεια, γενίκευση, κλιμάκωση

Αυ τά δεν εί ναι ακα δη μα ϊ κά ερω τή μα τα. Εχουν άμε -
ση επί δρα ση στα επό με να βή μα τα. Ο Κα ρα μαν λής
διά λε ξε να συ νε χί σει τις ψη φο φο ρί ες της Ανα θε ώ ρη -
σης στη Βου λή μό νος του. Θέ λει να κρα τή σει ζω ντα νό
το πτώ μα αυ τής της «με ταρ ρύθ μι σης» με την ελ πί δα
ότι θα ανα βιώ σει η συ ναί νε ση στην επό με νη Βου λή.
Θα τον αφή σου με; Η απά ντη ση πρέ πει να εί ναι σί γου -
ρα ΟΧΙ. Αυ τό ση μαί νει ότι οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
και η απερ γία της ΠΟΣ ΔΕΠ πρέ πει να συ νε χί σουν και
να αξιο ποι ή σουν τη ση με ρι νή επι τυ χία για να απλώ -
σουν το κί νη μα πα ντού. 

Το άπλω μα του κι νή μα τος μπο ρεί να γί νει προς δυο
κα τευ θύν σεις. Το πρώ το σκέ λος εί ναι η διεύ ρυν ση του
κι νή μα τος σε το μείς που ακό μα δεν έχουν μπει σε
δρά ση. Και το δεύ τε ρο εί ναι η γε νί κευ ση των αι τη μά -
των ώστε να αγκα λιά σουν όλο τον κό σμο που αντι στέ -
κε ται στις «με ταρ ρυθ μί σεις» του Κα ρα μαν λή. 

Ηδη οι εκ παι δευ τι κοί της ΟΛ ΜΕ απο φά σι σαν δυο
24ωρες απερ γί ες στις 15 και 27 Φλε βά ρη. Εί ναι ρε α λι -
στι κό να δι εκ δι κή σου με ότι δεν θα πε ριο ρι στούν μό νο
σ’ αυ τές και ότι θα μπουν σε απερ για κή δρά ση και οι
Δά σκα λοι φέρ νο ντας μέ σα στον αγώ να και όλα τα αι -
τή μα τα της προ η γού με νης απερ γί ας τους. Το φθι νό -

πω ρο και οι δε σμοί ανά με σα στους φοι τη τές και τους
εκ παι δευ τι κούς όλων των βαθ μί δων εί ναι πο λύ κο ντι νή
εμπει ρία. Κά θε κα τά λη ψη Σχο λής θα μπο ρού σε να
«υιο θε τή σει» και να ξε ση κώ σει τα σχο λεία της πε ριο -
χής της. Μπο ρού με να εξα σφα λί σου με ότι τις μέ ρες
των ψη φο φο ριών η Βου λή θα εί ναι πε ρι κυ κλω μέ νη από
συλ λα λη τή ριο που θα αθροί ζει σε όγκο και παλ μό τα
συλ λα λη τή ρια των κα τα λή ψε ων και τα συλ λα λη τή ρια
των απερ γών δα σκά λων το φθι νό πω ρο. Και όχι μό νο. 

Τώ ρα εί ναι η στιγ μή για να σπά σει η «ανα κω χή» σε
όλα τα μέ τω πα που εί χαν ανοί ξει οι υπουρ γοί της ΝΔ.
Οι Λι με νερ γά τες,  οι ερ γα ζό με νοι στα Νο σο κο μεία
–Για τροί και Νο ση λευ τές- στην Ολυ μπια κή και στον
ΟΤΕ δεν έχουν τί πο τα να κερ δί σουν πε ρι μέ νο ντας να
πε ρά σουν οι μή νες «δια λό γου» με τον Κε φα λο γιάν νη,
τον Αβρα μό που λο ή τον Λι ά πη και τον Αλο γο σκού φη.
Μπο ρούν, αντί θε τα, να βά λουν τα φό πλα κα  στις απει -
λές ιδιω τι κο ποιή σε ων βγαί νο ντας τώ ρα στο πλευ ρό
των φοι τη τών και των εκ παι δευ τι κών κα τά της Ανα θε -
ώ ρη ση του Αρ θρου 16 και με όλα τα δι κά τους αι τή μα -
τα. Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις με το Πα νελ λα δι κό Συ -
ντο νι στι κό τους μπο ρούν να πά ρουν την πρω το βου λία
να ζη τή σουν από τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕ ΔΥ, τα Ερ γα τι κά
Κέ ντρα, τις Ομο σπον δί ες να βά λουν σε κί νη ση αυ τή
τη δρά ση κα λώ ντας πα νερ γα τι κές κι νη το ποιή σεις. Κά -
θε κα τά λη ψη Σχο λής μπο ρεί να γί νει κέ ντρο πρω το -

βου λι ών και εξορ μή σε ων προς τους ερ γα τι κούς χώ -
ρους και τα Συν δι κά τα. Στις 15 Φλε βά ρη θα εί ναι
στους δρό μους οι Συμ βα σιού χοι και μπο ρεί να γί νει
ένα άμε σο βή μα για το συ ντο νι σμό φοι τη τών-ερ γα τών.
Και βέ βαια σε όλη αυ τή την πρσπά θεια μπο ρούν να
βο η θή σουν οι το πι κές επι τρο πές που ξε φυ τρώ νουν
σαν τα μα νι τά ρια σε όλες τις γει το νι ές. Για πρώ τη φο -
ρά ύστε ρα από πολ λά χρό νια συ γκλί νουν, κου βε ντιά -
ζουν και ενερ γο ποιού νται μα ζί κό σμος από το ΠΑ ΣΟΚ,
τον ΣΥΝ, το ΚΚΕ ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 στο πλευ ρό των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων, στο
πλευ ρό Συ ντο νι στι κών Επι τρο πών όπου πρω τα γω νι -
στεί μια νέα γε νιά ανοι χτά αντι κα πι τα λι στι κή, η γε νιά
του Σιάτλ και της Γέ νο βας. 

Ολα αυ τά δεν εί ναι υπο θε τι κά σε νά ρια. Εί ναι χει ρο -
πια στές κι νή σεις για τη συ νέ χι ση του αγώ να μέ χρι τη νί -
κη. Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων με τρά ει ήδη δυο νί κες
μέ σα σε 9 μή νες. Τον Ιο ύ νη ητ τή θη κε η προ σπά θεια της
Γιαν νά κου να πε ρά σει την εκ παι δευ τι κή «με ταρ ρύθ μι -
ση» μέ σα στο κα λο καί ρι. Τώ ρα ητ τή θη κε η προ σπά θεια
να πά ρει 180 ψή φους η Ανα θε ώ ρη ση στη Βου λή. Εί ναι
ορ θά νοι χτη μπρο στά μας η προ ο πτι κή να κα ταρ ρεύ σει
η κυ βέρ νη ση της ΝΔ και αυ τό να ση μά νει την αρ χή του
τέ λους για τις επι θέ σεις του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού. 

Πάνος Γκαργκάνας

Τ
ο κί νη μα που πα λεύ ει ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 –ενά ντια
στα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια, έχει κα τα φέ ρει να κά νει ανω-κά τω το σκη νι κό
της συ ναί νε σης που εί χε πά ει να στή σει ο Κα ρα μαν λής με την ηγε σία του

ΠΑ ΣΟΚ. Αντί να απο μο νώ νο νται οι φοι τη τές, απο μο νώ νο νται ο Κα ρα μαν λής, η
Μα ριέ τα κι οι πα ρα τρε χά με νοί τους. 

Από τις αρ χές Γε νά ρη οι φοι τη τές γε μί ζουν κα τά χι λι ά δες τα αμ φι θέ α τρα,
πλημ μυ ρί ζουν τους δρό μους και απλώ νουν τις κα τα λή ψεις σε εκα το ντά δες πα νε -
πι στη μια κά τμή μα τα. Ενα τέ τοιο μα ζι κό κί νη μα δεν δι εκ δι κεί απλά να εκ φρά σει τη
δια μαρ τυ ρία του, αλ λά να νι κή σει, να βου λιά ξει τη «ναυαρ χί δα» -σύμ φω να με τα
λό για της δε ξιάς- των νε ο φι λε λεύ θε ρων «με ταρ ρυθ μί σε ων». Απο δει κνύ ε ται ότι οι
φοι τη τές, ξε κι νώ ντας το κί νη μα των κα τα λή ψε ων ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16, εί χαν βρε θεί πο λι τι κά πολ λά βή μα τα μπρο στά όχι μό νο από την ηγε -
σία του ΠΑ ΣΟΚ αλ λά και από τις ηγε σί ες της αρι στε ράς που κή ρυ ταν την ητ το πά -
θεια και προ φή τευαν σαν κασ σάν δρες την «απο μό νω ση» των κα τα λή ψε ων. 

Η δύ να μη αυ τού του κι νή μα τος έχει πί σω της μια ολό κλη ρη δια δι κα σία πο λι τι -
κής ρι ζο σπα στι κο ποί η σης και αγω νι στι κών εμπει ρι ών. Η γε νιά των φοι τη τών που
δί νει τη μά χη ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της τρι το βάθ μιας εκ παί δευ σης επη ρε -
ά στη κε από τις ιδέ ες, τις αξί ες και το πα ρά δειγ μα του κι νή μα τος του Σιάτλ και
της Γέ νο βα, ενός κι νή μα τος που ξε δι πλώ θη κε με το σύν θη μα «οι άν θρω ποι πά νω
από τα κέρ δη» δη λα δή οι ζω ές μας κι οι ανά γκες μας δεν εί ναι εμπό ρευ μα. Σή με -
ρα, οι «ανα λύ σεις» για την «συ ντη ρη τι κή» γε νιά που ήταν της μό δας τα προ η γού -
με να χρό νια, δί νουν τη θέ ση τους στις ανα λύ σεις για τη γε νιά του «εμείς» και της
συλ λο γι κής δρά σης. Αυ τές οι αλ λα γές δεν εί ναι «μό δα» -εί ναι προϊόν των μα χών
που έχει δώ σει ένα κί νη μα.  

Οι φοι τη τές του 2006 εί ναι οι μα θη τές του 2003, που στις 15 Φλε βά ρη εκεί νης
της χρο νιάς γέ μι σαν ασφυ κτι κά το Σύ νταγ μα δια δη λώ νο ντας ενά ντια στον επι κεί -
με νο τό τε πό λε μο στο Ιράκ. Εκα το ντά δες σχο λεία κι νη το ποιή θη καν τό τε στις αντι -
πο λε μι κές δια δη λώ σεις –και οι ση με ρι νοί φοι τη τές δεν έχουν ξε χά σει αυ τές τις
εμπει ρί ες: όχι μό νο τι ση μαί νει μα ζι κή κι νη το ποί η ση και δια δή λω ση αλ λά και σε
επί πε δο πο λι τι κών ιδε ών. Γι’ αυ τό σή με ρα οι συ νε λεύ σεις ψη φί ζουν ομό φω να την
αλ λη λεγ γύη τους στον Τζα βέντ Ασλάμ και την αντί θε σή τους στη συμ με το χή της
Ελ λά δας στο «πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας». 

Οι φοι τη τές δεν εί ναι μό νοι σ’ αυ τή την πο ρεία. Οι ερ γα ζό με νοι, δη λα δή οι πα τε -
ρά δες τους και οι μα νά δες τους, έχουν δώ σει τις δι κές τους μά χες, έχουν κά νει τα
δι κά τους βή μα τα. Εί ναι ο κό σμος που προ κά λε σε τον πα νερ γα τι κό σει σμό του Απρί -
λη του 2001 ενά ντια στο «ασφα λι στι κό» του Ση μί τη –τη με γα λύ τε ρη ερ γα τι κή έκρη ξη
εδώ και δε κα ε τί ες. Η 15 Φλε βά ρη του 2003 δεν ήταν μό νο υπό θε ση της νε ο λαί ας,
εκα το ντά δες χι λι ά δες άν θρω ποι μπή καν στη μά χη ενά ντια στον πό λε μο, ξα να ζω ντα -
νεύ ο ντας τις ιδέ ες του αντι μπε ρια λι σμού από τα χρό νια της με τα πο λί τευ σης. 

Γι’ αυ τό η νε ο φι λε λεύ θε ρη ατζέ ντα του Κα ρα μαν λή έχει συ να ντή σει σκλη ρή
αντί στα ση κά θε φο ρά που πά ει να προ χω ρή σει. Πά νω σε αυ τό το υπό βα θρο ξε -
σπά νε οι αγώ νες που βλέ που με όλο το τε λευ ταίο διά στη μα όπως η απερ γία διαρ -
κεί ας στις τρά πε ζες το 2005, οι απερ γί ες στα λι μά νια και στα κα ρά βια, το κί νη μα
των συμ βα σιού χων, οι μά χες στην Ολυ μπια κή, στις ΔΕ ΚΟ, στο δη μό σιο, η απερ -
γία διαρ κεί ας των δα σκά λων.

Γι’ αυ τό το κί νη μα των κα τα λή ψε ων πρέ πει να κλι μα κώ σει τη δρά ση του και τη
σύ γκρου ση με την κυ βέρ νη ση. Εχει τη δυ να τό τη τα να ξε ση κώ σει το επό με νο διά -
στη μα όλους τους ερ γα ζό με νους. Να δώ σει τη χα ρι στι κή βο λή στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 και όχι μό νο σ’ αυ τήν: να κά νει σκό νη όχι μό νο την  νε ο φι λε λεύ θε -
ρη «με ταρ ρύθ μι ση» στην παι δεία αλ λά την ίδια την κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή
και κά θε νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση σε όποιο μέ τω πο εί ναι ανοι χτό. 

Λέανδρος Mπόλαρης

H Γενιά 
της Γένοβας
και της 
15 Φλεβάρη

Tα συνθήματα ότι το κρέμασμα του Άρθρου 16 δεν θα περάσει, τώρα γίνονται πράξη.

Σειρά παίρνουν τα συνθήματα για το ξήλωμα της Kυβέρνησης. H φωτό είναι από τις 10 Γενάρη
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Η κυ βέρ νη ση προ σπα θεί να συ κο φα ντί -
σει τον αγώ να σας και να πα ρου σιά σει
ότι οι πα νε πι στη μια κοί εί ναι δια σπα σμέ -
νοι σε σχέ ση με την ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16. Εσείς τι απα ντά τε; 

Το πα νε πι στη μια κό κί νη μα, οι πα νε πι στη -
μια κοί και οι φοι τη τές αυ τή την πε ρίο δο
συ νε χί ζουν έναν με γά λο αγώ να για την
υπε ρά σπι ση της δη μό σι ας και δω ρε άν Παι -
δεί ας, για να μην εκ χω ρη θεί το δι καίω μα
να ιδρύ ουν πα νε πι στή μια επι χει ρή σεις και
να πω λούν πτυ χία ισό τι μα με του δη μό σιου
πα νε πι στη μίου. 

Αυ τή την πε ρίο δο το θέ μα της υπε ρά σπι -
σης της δη μο σι ας Παι δεί ας έγι νε με τά τις
κι νη το ποιή σεις της εκ παι δευ τι κής κοι νό τη -
τας, θέ μα ολό κλη ρης της κοι νω νί ας. Υπάρ -
χει με γά λη ευαι σθη το ποί η ση και κι νη το ποί -
η ση. Οι 13 Σύ γκλη τοι των πα νε πι στη μί ων
έχουν απο φα σί σει ότι εί ναι ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16,  για τις δρα -
μα τι κές συ νέ πει ες που θα έχει στο δη μό σιο
πα νε πι στή μιο.

Η κυ βέρ νη ση περ νά ει σε μία κα τα συ κο -
φά ντη ση του δη μό σιου πα νε πι στη μίου για
να το απα ξιώ σει και να το υπο βαθ μί σει στη
συ νεί δη ση της κοι νω νί ας. Επα νέ φε ρε προ -
κλη τι κά, κά νο ντας έναν πο λι τι κό ελιγ μό, το
θέ μα του ασύ λου και του νό μου πλαί σιο, με
αυ τά τα απί στευ τα σε νά ρια ενά ντια στο δη -
μό σιο πα νε πι στή μιο. Για να με τα θέ σει το κέ -
ντρο του εν δια φέ ρο ντος από το Αρ θρο 16.  

Αυ τή τη στιγ μή κά ποιοι πα νε πι στη μια κοί
έχουν επι λέ ξει να αντα πο κρι θούν σε αυ τό
τον ελιγ μό της κυ βέρ νη σης και να τον στη -
ρί ξουν. Εί ναι πο λι τι κή επι λο γή τους. Εί ναι
θλι βε ρό πα νε πι στη μια κοί αντί να συ στρα -
τευ τούν στο με γά λο μέ τω πο για την υπε -
ρά σπι ση του δη μό σιου πα νε πι στη μίου, να
επι λέ γουν αντί του δρό μου των δη μο κρα τι -
κών λει τουρ γιών στις Συ γκλή τους, στις συ -
νε λεύ σεις των συλ λό γων ΔΕΠ και της Ομο -
σπον δί ας, τον δρό μο των πα ρα γό ντων που
λει τουρ γούν ομα δι κά ή ατο μι κά και στη ρί -

ζουν την πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης σε αυ τή
την κρί σι μη στιγ μή. Δυ στυ χώς πά ντο τε
υπάρ χουν τέ τοιοι πα νε πι στη μια κοί, που άλ -
λο τε ως «σο φοί», άλ λο τε ως με σο λα βη τές,
άλ λο τε ως διο ρι σμέ νοι σε δι ά φο ρες θέ σεις
από το υπουρ γείο παί ζουν αυ τό το ρό λο.
Προ ω θούν την πο λι τι κή της εκά στω τε κυ -
βέρ νη σης και του υπουρ γεί ου Παι δεί ας μέ -
σα στο πα νε πι στή μιο.

Ποι οι εί ναι οι πα νε πι στη μια κοί που συμ -
με τέ χουν στη λε γό με νη «πρω το βου λία
των 1000»; 

Οι 1000 εί ναι ένα εται ρό κλη το σύ νο λο,
που δεν μπο ρεί να εκ φρα στεί ενιαία. Στο
όνο μα αυ τών των πα νε πι στη μια κών έγι νε η
γνω στή πρω το βου λία. Ελ πί ζω να δια χω ρί -
σουν τη θέ ση τους οι πε ρισ σό τε ροι από
αυ τούς. Ομως το ση μα ντι κό δεν εί ναι ο
αριθ μός. Το ση μα ντι κό εί ναι ότι υπάρ χουν
δυ στυ χώς στο πα νε πι στή μιο ισχυ ρές ομά -
δες πα νε πι στη μια κών, οι οποί οι ενερ γώ -
ντας στο πλαί σιο της επί ση μης πο λι τι κής
και πά ντα σε αγα στή συ νερ γα σία με την
κυ βέρ νη ση και το υπουρ γείο έχουν ανα -
πτύ ξει μια επι χει ρη μα τι κή δρα στη ριό τη τα
μέ σα στα πα νε πι στή μια, δου λεύ ο ντας εκ
των έσω για την ιδιω τι κο ποί η σή τους. Αυ -
τές οι ομά δες πα ρό λο που δεν εί ναι πο λυά -
ριθ μες, εί ναι ισχυ ρές και η δύ να μή τους
απο ραί ει κυ ρί ως από την δια χεί ρη ση των
οι κο νο μι κών υπο θέ σε ων και τις προ νο μια -
κές θέ σεις που έχουν απο κτή σει από την
εκά στω τε κυ βέρ νη ση. 

Αυ τή εί ναι η ει κό να σή με ρα. Εχου με ένα
πο λύ σα φές μέ τω πο. Δεν υπάρ χουν αμ φι -
βο λί ες και αμ φι ση μί ες. Από τη μία εί ναι οι
πα νε πι στη μια κοί δά σκα λοι που εί ναι αφιε -
ρω μέ νοι στο έρ γο της ζω ής τους, στη δι -
δα σκα λία και στην έρευ να, αγω νιούν για το
πα ρόν και το μέλ λον και αγω νί ζο νται με τη
συ μπα ρά στα ση της κοι νω νί ας να υπε ρα -
σπι στούν το δη μό σιο πα νε πι στή μιο. Από
την άλ λη υπάρ χει απέ να ντι μία πο λι τι κή, η

οποία στο χεύ ει στην υπο βάθ μι σή τους,
στην ιδιω τι κο ποί η ση και στην ανά θε ση της
εκ παί δευ σης στις ιδιω τι κές επι χει ρή σεις
και την αγο ρά. Αυ τά εί ναι τα μέ τω πα.

Οι απο φά σεις της ΠΟΣ ΔΕΠ εκ φράζουν
τη συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των πα νε πι -
στη μια κών; 

Αυ τή τη στιγ μή έχου με εξαγ γεί λει μία
σει ρά απερ για κές κι νη το ποιή σεις. Στα όρ -
γα να της ΠΟΣ ΔΕΠ οι απο φά σεις έχουν κοι -
νή απο δο χή. Η τε λευ ταία από φα ση  για τις
κι νη το ποιή σεις που εξαγ γεί λα με να θυ μί σω
ότι ήταν ομό φω νη. Εχου με επί σης το δε δο -
μέ νο ότι η ΠΟΣ ΔΕΠ εί ναι το μο να δι κό συν -
δι κα λι στι κό όρ γα νο των πα νε πι στη μια κών
που λει τουρ γεί δη μο κρα τι κά και όλοι οι πα -
νε πι στη μια κοί έχουν τη δυ να τό τη τα  ανε -
ξάρ τη τα από τις από ψεις τους να εκ φρα -
στούν μέ σα σε αυ τό και να επι βά λουν δη -
μο κρα τι κά τις δι κές τους αντι λή ψεις ως κα -
τεύ θυν ση και πο λι τι κή του συν δι κά του.
Ετσι λει τουρ γού με και με αυ τή την έν νοια
εί μα στε το συν δι κά το των πα νε πι στη μια -
κών δα σκά λων. 

Αλ λά στην πα ρού σα συ γκυ ρία έχου με
ένα ευ ρύ τε ρο κί νη μα, το φοι τη τι κό κί νη μα
με το οποίο συ μπο ρευό μα στε και εί μα στε
πε ρή φα νοι που πά με μα ζί σε αυ τό το τον
με γά λο αγώ να και επί σης έχου με και τις
Συ γκλί τους των πα νε πι στη μί ων, που εί ναι
τα ακα δη μα ϊ κά όρ γα να με τα οποία εκ φρά -
ζε ται η πα νε πι στη μια κή κοι νό τη τα. Εχου με
δη λα δή μία σύ μπνοια και όχι μό νο τώ ρα,
αλ λά όλο τον τε λευ ταίο και ρό. Tους νό -
μους της απα ξί ω σης, όπως τους λέ με που
ψή φι σε η κυ βέρ νη ση, έπει δή έχει την
πλειο ψη φία στη βου λή, τα πα νε πι στή μια
αρ νού νται να εφαρ μό σουν. Εχου με δη λα -
δή ένα συ νο λι κό μέ τω πο, ενά ντια σε αυ τή
την αντι με ταρ ρύθ μι ση, της κυ βέρ νη σης
την οποία θέ λου με να απο τρέ ψου με. Αυ τή
εί ναι η κα τά στα ση και ελ πί ζου με ότι θα το
πε τύ χου με.

Ε
να άγριο κυ νη γη τό για να φτιά ξει τη δι κή της “συμ μα χία
των προ θύ μων” στην ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας έχει ξε κι -
νή σει η υπουρ γός Παι δεί ας τις τε λευ ταί ες βδο μά δες.

“Πρό θυ μοι” υπάρ χουν, αλ λά κα νέ νας τους δε μπο ρεί να στα μα τή -
σει το κί νη μα των κα τα λή ψε ων και των απερ γιών που σα ρώ νει τα
Πα νε πι στή μια. 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ πί στευε ότι το κί νη μα του κα λο και ριού έχει
δια λυ θεί και πως, με τη συ ναί νε ση της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ, η ανα -
θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 θα ήταν πε ρί πα τος. Οταν με τά τις 10 Γε -
νά ρη συ νει δη το ποί η σε πως βρί σκε ται μπρο στά στο κίν δυ νο νέ ων
μα ζι κών κι νη το ποιή σε ων, απο φά σι σε να πε ρά σει στην αντε πί θε ση.
Επέ μει νε πως και στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 θα προ χω ρή -
σει και ρύθ μι ση για την κα τάρ γη ση του ασύ λου θα κα τα θέ σει και
το νέο Νό μο Πλαί σιο θα ψη φί σει. 

Το απο τέ λε σμα της πρό κλη σης ήταν πο λύ δι α φο ρε τι κό από αυ -
τό που πε ρί με νε. Οι φοι τη τές απά ντη σαν με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας
και οι πα νε πι στη μια κοί με απερ γία διαρ κεί ας, απο μο νώ νο ντας κά -
θε προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης να συ κο φα ντή σει το κί νη μα. Η ει -
κό να αυ τή συ μπλη ρώ θη κε λί γες μέ ρες πριν την Σύ νο δο των Πρυ -
τά νε ων που έγι νε το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το 3/2, όταν οι Πρυ τά νεις
των 4 με γα λύ τε ρων Πα νε πι στη μί ων της χώ ρας πρό τει ναν την ανα -
βο λή της κα τά θε σης του Νό μου Πλαί σιο του λά χι στον για έξι μή -
νες.  

Ακρι βώς εκεί νη τη στιγ μή που το αδι έ ξο δο με γά λω νε, έκα νε την
εμ φά νι σή της η “Πρω το βου λία των 1000 Πα νε πι στη μια κών” που,
κό ντρα στο κί νη μα, ζη τού σε οι με ταρ ρυθ μί σεις να επι σπευ τούν με
άμε ση δη μο σιο ποί η ση και κα τά θε ση του νό μου. Πα ρά το βα ρύ -
γδου πο τί τλο των “1000 Πα νε πι στη μια κών” αλ λά και τη δη μο σιό -
τη τα που πή ραν από τα ΜΜΕ, το ποιοι και πό σοι πραγ μα τι κά πα νε -
πι στη μια κοί ανή κουν στην πρω το βου λία, κα νείς δεν το ξέ ρει ακό -
μα. 

Σε συ νέ ντευ ξη τύ που που έδω σαν, πά ντως, τα πή γαν κα λύ τε ρα
κι από τη Γιαν νά κου. Με το συ κο φα ντι κό για τις κα τα λή ψεις και τις
απερ γί ες σύν θη μα “κλει στά πα νε πι στή μια=νε κρά πα νε πι στή μια”,
προ σπά θη σαν να πεί σουν ότι εί ναι οι πραγ μα τι κοί ανη συ χού ντες
για την κα τά στα ση του δη μό σιου Πα νε πι στη μίου σή με ρα, πώς η
ηγε σία της ΠΟΣ ΔΕΠ χα ρα κτη ρί ζε ται από “στεί ρα άρ νη ση” προς
τις ανα γκαί ες αλ λα γές και οι φοι τη τές από “με τα φυ σι κές ανη συ χί -
ες”. 

Το ότι οι συμ με τέ χο ντες στην Πρω το βου λία ήθε λαν να προ σφέ -
ρουν σω σί βιο στην κυ βέρ νη ση, φά νη κε ακό μα πε ρισ σό τε ρο στις
προ τά σεις τους. Στα ση μα ντι κό τε ρα ζη τή μα τα, όπως στην κα τάρ -
γη ση του ασύ λου και των δω ρε άν συγ γραμ μά των, στα τε τρα ε τή
συμ βό λαια, στο ανώ τα το όριο φοί τη σης, σε όλα αυ τά δη λα δή που
θα με τα τρέ ψουν το Πα νε πι στή μιο σε επι χεί ρη ση, συμ φω νούν με
το υπουρ γείο Παι δεί ας. Γι’αυ τό και η Γιαν νά κου άδρα ξε την ευ και -
ρία για να πει πως υπάρ χουν και οι “λο γι κοί” πα νε πι στη μια κοί, αυ -
τοί που απο δει κνύ ουν ότι τό σο οι συν δι κα λι στές της ΠΟΣ ΔΕΠ όσο
και οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων που αντι δρούν, εί ναι μειο ψη φί ες. 

Την απε γνω σμέ νη ανά γκη της κυ βέρ νη σης για συμ μά χους,
όμως, την έδει ξε και η Σύ νο δος των Πρυ τά νε ων του Σαβ βά του.
Υπο τί θε ται ότι και οι Πρυ τά νεις ζή τη σαν με ψή φι σμά τους την άμε -
ση δη μο σιο ποί η ση του Νό μου Πλαί σιο και το άνοιγ μα των Πα νε πι -
στη μί ων. Πα ρά τα με γά λα λό για για το “εξαι ρε τι κό κλί μα” στο
οποίο δι ε ξή χθη η Σύ νο δος και η συ ζή τη ση με την υπουρ γό, ο πα νι -
κός της κυ βέρ νη σης δεν κα λύ πτε ται με τί πο τα. Το ψή φι σμα των
Πρυ τά νε ων βγή κε μό λις τρεις ώρες με τά την έναρ ξη της συ νό δου
και χω ρίς η συ ζή τη ση να έχει ολο κλη ρω θεί, προ κα τα λαμ βά νο ντας
το απο τέ λε σμα. 

Ού τε οι “πρό θυ μοι” της Γιαν νά κου ού τε οι στη μέ νες δια δι κα σί ες
μπο ρούν να σώ σουν την κυ βέρ νη ση. Οπως όλα τα σω σί βιά της μέ -
χρι τώ ρα, έσκα σαν κι αυ τά γρή γο ρα. Οι κα τα λή ψεις και οι απερ γί -
ες στα Πα νε πι στή μια ανά γκα σαν την ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ να απο -
χω ρή σει από την ανα θε ω ρη τι κή δια δι κα σία, δια λύ ο ντας το με γα -
λύ τε ρο στή ριγ μα της κυ βέρ νη σης, τη συ ναί νε ση της αξιω μα τι κής
αντι πο λί τευ σης. Εί ναι μια με γά λη νί κη των φοι τη τών και των πα νε -
πι στη μια κών που όχι μό νο επι σκιά ζει τις κι νή σεις της Γιαν νά κου
αλ λά ταυ τό χρο να προ σθέ τει πε ρισ σό τε ρη δύ να μη και αυ το πε ποί -
θη ση στο κί νη μα να συ νε χί σει μέ χρι την ολο κλη ρω τι κή ανα τρο πή
των “με ταρ ρυθ μί σε ων”.  

Eνα σωσίβιο 
που δεν πρόλαβε 
το ναυάγιo 
της Γιαννάκου

H ΠOΣΔEΠ υπερασπίζεται 
το Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Oι “ανησυχούντες” 
Πανεπιστημιακοί

Συνέντευξη με τον Λάζαρο Aπέκη
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Η
έκ θε ση της Δια κυ βερ νη τι κής Επι τρο πής
για την Κλι μα τι κή Αλ λα γή (IPCC), ενός συ -
νε δρί ου επι στη μό νων από 113 χώ ρες του

πλα νή τη που έγι νε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα στο
Πα ρί σι, εί ναι κα τα πέλ της: για πρώ τη φο ρά ένα
επί ση μο συ νέ δριο δη λώ νει ανοι χτά και κα θα ρά ότι
η αλ λα γή του κλί μα τος οφεί λε ται στην “αν θρώ πι -
νη δρα στη ριό τη τα” και κρού ει τον κώ δω να του
κιν δύ νου: αν δεν παρ θούν άμε σα μέ τρα, λέ ει η έκ -
θε ση, τα απο τε λέ σμα τα θα εί ναι πια μη αντι στρέ -
ψι μα.  

Η μέ ση θερ μο κρα σία στον φλοιό της γης, γρά -
φει η έκ θε ση, θα έχει αυ ξη θεί μέ χρι το τέ λος του
αιώ να μέ χρι και 4.5 βαθ μούς Κελ σίου. Οι πά γοι
στους πό λους θα λιώ σουν, τα πα γό βου να θα εξα -
φα νι στούν. H στάθ μη  της θά λασ σας θα ανέ βει
πά νω από μι σό μέ τρο. Χι λι ά δες νη σιά θα εξα φα νι -
στούν από τον χάρ τη. Ολό κλη ρες χώ ρες, σαν το
Μπα γκλα ντές, θα πλημ μυ ρί σουν.  

Η θερ μο κρα σία της γης έχει φτά σει ήδη στα
υψη λό τε ρα επί πε δα που έχουν κα τα γρα φεί πο τέ
και η αν θρω πό τη τα έχει αρ χί σει ήδη να υφί στα ται
τις συ νέ πει ες: οι τυ φώ νες, η ξη ρα σία, οι πλη μύρ -
ρες, οι άγριες κα ται γί δες, το πο λι κό ψύ χος -όλα τα
“ακραία και ρι κά φαι νό με να” που μα στί ζουν τον
πλα νή τη τα τε λευ τα λια χρό νια- πα ρα δέ χε ται η
IPCC, οφεί λο νται σε με γά λο βαθ μό, στις εκ πο μπές
των “αε ρί ων του θερ μο κη πίου”.  

Η απο τυ χία του Κυ ό το 

Οι επι στή μο νες, οι οι κο λο γι κές ορ γα νώ σεις, η
αρι στε ρά, το  κί νη μα ενά ντια στην κα πι ταλι στι κή πα -
γκο σμιο ποί η ση προ ει δο ποιούν εδώ και χρό νια για
τους κιν δύ νους που αντι με τω πί ζει η αν θρω πό τη τα
από την κλι μα τι κή αλ λα γή. Οι κυ βερ νή σεις, όμως,
αδια φο ρού σαν. Η “εθνι κή οι κο νο μία” -τα συμ φέ ρο -
ντα των κα πι τα λι στών δη λα δή- εί χαν πά ντα με γα λύ -
τε ρη προ τε ραιό τη τα από το φυ σι κό πε ρι βάλ λον και
την ζωή των αν θρώ πων. 

Το πε τρέ λαιο εί ναι κυ ριο λε κτι κά το αί μα του κα -
πι τα λι σμού. Ολό κλη ρη η βιο μη χα νι κή πα ρα γω γή
στη ρί ζε ται στην καύ ση υδρο γο ναν θρά κων. Μό νο
όταν οι πι έ σεις από το κί νη μα και την κοι νή γνώ μη
έγι ναν ανυ πό φο ρες ανα γκά στη καν οι άρ χου σες τά -
ξεις να πά ρουν πρω το βου λί ες για να αντι με τω πί -
σουν το φαι νό με νο του θερ μο κη πίου. Ακό μα και τό -
τε, όμως, το μό νο που έκα ναν ήταν να μοι ρά ζουν
ανέ ξο δες υπο σχέ σεις. 

Στην Σύ νο δο του Κυ ό το, που έγι νε στην Ια πω -
νία το 1997 (με τά από την ου σια στι κά απο τυ χη μέ -
νη σύ νο δο του Ρίο το 1992) θεσπίστη καν για πρώ -
τη φο ρά όρια στις εκ πο μπές των καυ σα ε ρί ων που
θα επι τρε πό ταν να πα ρά γει κά θε χώ ρα. Αλ λά τα
όρια που έβα λαν ήταν πο λύ με γά λα. Και ύστε ρα
καμμιά κυ βέρ νη ση δεν φρό ντι σε, ου σια στι κά, να
τη ρη θούν. 

Η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση έφτια ξε, βέ βαια, μια οδη -
γεία που ορί ζει συ γκε κρι μέ να “δι καιώ μα τα” εκ -
πο μπών όχι μό νο για τα κρά τη αλ λά και τις  με -
γά λες επι χει ρή σεις. Αλ λά τα δι καιώ μα τα αυ τά
μπο ρούν να που λιού νται και να αγο ρά ζο νται και
οι τι μές τους δια μορ φώ νο νται, ανά λο γα με την
αγο ρά και την ζή τη ση στο “ευ ρω πα ϊ κό χρη μα τι -
στή ριο ρύ πων”! Με τα όρια του Κυ ό το τό σο ψη-
λά, οι τι μές των δι καιω μά των έπε σαν τό σο χα μη -
λά, ώστε να μην αξί ζει να ρί ξουν οι επι χει ρή σεις
ού τε ένα Ευ ρώ σε νέ ες, ανα νε ώ σι μες πη γές
ενέρ γειας. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα εί ναι η
ΔΕΗ. Πέρ σι πλή ρω σε 80 εκα τομ μύ ρια Ευ ρώ για
αγο ρά πρό σθε των δι καιω μά των ρύ παν σης. Για
να εκ συγ χρο νί σει τον εξο πλι σμό της θα χρεια ζό -
ταν εκα το ντα πλά σιες επεν δύ σεις. Η πιο κερ δο -
φό ρα λύ ση ήταν η ρύ παν ση. 

Στην άλ λη άκρη του Ατλα ντι κού, οι ΗΠΑ του
Μπους απο φά σι σαν απλά να κα ταγ γεί λουν ολο -
κλη ρω τι κά το Κυ ό το και να κλεί σουν τα μά τια  στο
πρό βλη μα της υπερ θέρ μαν σης. Οι φρά σεις “κλι -
μα τι κή αλ λα γή” και “φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου”
έγι ναν, ου σια στι κά απα γο ρευ μέ νες. Οπως κα τήγ -
γει λαν πρό σφα τα οι επι στη μο νι κές ορ γα νώ σεις
στο Κο γκρέ σο, 2 στους 5 αμε ρι κα νούς επι στή μο -
νες έχουν πέ σει θύ μα λο γο κρι σίας οι επί μα χες
φρά σεις δια γρά φτη καν από τα επι στημο νι κά τους
συγ γράμ μα τα! 

Το απο τέ λε σμα του Κυ ό το ήταν η απο τυ χία:
αντί να μειω θούν οι  εκ πο μπές των αε ρί ων του
θερ μο κη πί ου εκτι νά χτη καν στα ύψη.  

Η αγο ρά της “ανανε ώ σι μης ενέρ γειας” 

Πα ρά τα με γά λα λό για τί πο τα δεν πρό κει ται και
τώ ρα να αλ λά ξει με τά την Δια κυ βερ νη τι κή του
Πα ρι σιού. Στο Κυ ό το οι εκ πρό σω ποι των κα πι τα λι -
στών και των κυ βερ νή σε ών τους πέ τα ξαν απλά τις
προ ει δο ποιή σεις των επι στη μό νων στα σκου πί δια.
Τώ ρα όμως ξαφ νι κά άλ λα ξαν τα χτι κή: από εμπό -
διο οι ανα νε ώ σι μες πη γές ενέρ γειας με τα τρά πη -
καν ξαφ νι κά στα μά τια τους σε ευ και ρί ες για ανά -
πτυ ξη, μπίζνες και κέρ δη.

Η πιο εξω φρε νι κή πρό τα ση αντι με τώ πι σης της
απει λής της κλι μα τι κής αλ λα γής ήρ θε από την
Αμε ρι κή του Μπους: αντί να πε ριο ρί σου με τις εκ -
πο μπές των καυ σα ε ρί ων, ο Μπους και οι φί λοι του
πρό τει ναν  την το πο θέ τη ση σε τρο χειά γύ ρω από
την γη τε ρά στι ων κα τό πτρων, την εκτό ξευ ση
αλου μι νέ νι ων μπα λο νιών γε μά των με υδρο γό νο,
τον ψε κα σμό της ατμό σφαι ρας με θα λασ σι νό νε ρό
ή απλά την προ στα σία από την επι κίν δυ νη ηλια κή
ακτι νο βο λία με ένα πέ τα σμα κα πνού... “Η αλ λα γή
της ηλια κής ακτι νο βο λί ας” έγρα φε το ση μεί ω μα
που έστει λε η κυ βέρ νη ση του Μπους στην Δια κυ -
βερ νη τι κή, απο τε λεί την πιο “ση μα ντι κή προ στα -

σία” απέ να ντι στην απει λή της
κλι μα τι κής αλ λα γής. “Υστε ρα
από έξι χρό νια σύγ χυ σης και άρ -
νη σης”, γρά φει ο Τζορτζ Μο -
μπιότ,  ένας από τους πιο γνω -
στούς ακτι βι στές του οι κο λο γι -
κού κι νή μα τος της Βρε τα νί ας,
“οι ΗΠΑ επι μέ νουν τώ ρα ότι
πρέ πει να βρού με τρό πους με
τους οποί ους θα εμπο δί σου με
μέ ρος της ηλια κής ενέρ γειας να
φθά σει στην Γη... Μια ακρι βέ -
στε ρη πε ρι γρα φή αυ τών των
προ τά σε ων θα μπο ρού σε να εί -
ναι ότι πα ρέ χουν “ση μα ντι κή
προ στα σία” απέ να ντι στην ανά -
γκη να πε ρι κο πούν οι εκ πο μπές
των καυ σα ε ρί ων... Το αί τη μα για
διο χέ τευ ση χρη μά των στην
έρευ να τέ τοιου εί δους λύ σε ων
απο τε λεί ακό μα μια έν δει ξη ότι
το όψι μο εν δια φέ ρον του
Μπους... εί ναι πλα σμα τι κό.
Απλώς κα λεί τους φί λους του σε
νέ ες μπίζνες...” 

Αλ λά και η αντι με τώ πι ση της
Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης δεν εί ναι
κα λύ τε ρη. Η Κο μι σιόν έχει θέ -
σει στό χους για την όλο και με -
γα λύ τε ρη κά λυ ψη των ενερ -
γεια κών ανα γκών από ανα νε ώ -
σι μες πη γές ενέρ γειας. Η Ελ -
λά δα, για πα ρά δειγ μα έχει την
υπο χρέ ω ση να πα ρά γει μέ χρι
το 2010 το 20.1% της κα τα να -
λω νό με νης ηλε κτρι κής ενέρ -

γειας από ανα νε ώ σι μες πη γές. Συν δια σμέ νοι με
την “απε λευ θέ ρω ση της πα ρα γω γής ενέρ γειας”
οι στό χοι αυ τοί δεν εί ναι πα ρά ένα κί νη τρο προς
τους ιδιώ τες να επεν δύ σουν σε αιο λι κά και ηλια -
κά πάρ κα ή στην πα ρα γω γή “βιο ντί ζελ”.  

Οι υπο ψή φιοι επεν δυ τές, γρά φει η Ελευ θε ρο -
τυ πία, έχουν αρ χί σει  ήδη να σχη μα τί ζουν “ου ρά
για να αρ πά ξουν ένα με ρί διο από την ενερ γεια κή
πίτ τα”. Το υπουρ γείο έχει κα τα κλυ στεί από εκα το -
ντά δες επεν δυ τι κές προ τά σεις -για την εγκα τά -
στα ση ανε μο γεν νη τριών μέ σα σε δά ση και προ -
στα τευ μέ νες πε ριο χές, για την λει τουρ γία γραμ -
μών πα ρα γω γής καυ σί μων από φυ τι κά έλαια ή την
καλ λι έρ γεια, αντί για κα πνά και βαμ βά κι, ηλίαν θων
και ηλιο κάμ βης. Αν υπο λο ποι η θούν αυ τές οι επεν -
δύ σεις η Ελ λά δα θα μπο ρεί να πα ρά γει 750 εκα -
τομ μύ ρια λί τρα βιο ντί ζελ το χρό νο -έξι πε ρί που
φο ρές δη λα δή πε ρισ σό τε ρα από τα όρια που έχει
επι βάλ λει η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση. Φυ σι κά οι επεν δύ -
σεις αυ τές θα με τριού νται σε εκα το ντά δες εκα -
τομ μύ ρια Ευ ρώ - μια με γά λη ώθη ση, σί γου ρα, για
την ανά πτυ ξη και την εθνι κή οι κο νο μία.  

Η επι στρο φή των πυ ρη νι κών 

Οι ευ και ρί ες για ανά πτυ ξη και μπίζνες εί ναι η
μια μό νο όψη του εν δια φέ ρο ντος που δεί χνουν οι
κυ βερ νή σεις για το φαι νό με νο του θερ μο κη πίου.
Η άλ λη όψη εί ναι η αβε βαιό τη τα που επι κρα τεί
στις αγο ρές του πε τρε λαί ου.  

Η αύ ξη ση της ζή τη σης λό γω της ανά πτυ ξης
της Κί νας και των άλ λων νέ ων “ανα δυό με νων” με -
γά λων οι κο νο μιών έχει φέ ρει τε ρά στιες ανα τα ρα -
χές στην πα ρα γω γή και την δια νο μή του πε τρέ -
λαι ου. Ο πό λε μος στο Ιράκ και την Σο μα λία, οι
απει λές ενά ντια στο Ιράν, οι εκ βια σμοί σε βά ρος
της Βε νε ζουέ λας και της Βο λι βίας, ο “εμ φύ λιος”
πό λε μος στην Τσε τσε νία δεν εί ναι πα ρά οι κο ρυ -
φές ενός πα γό βου νου συμ μα χιών, λυ κο φι λι ών και

αντα γω νι σμών ανά με σα στις Με γά λες Δυ νά μεις
για τον έλεγ χο των φυ σι κών πό ρων του πλα νή τη.
Χέ ρι-χε ρι με την προ σπά θεια ελέγ χου πη γαί νει
και η προ σπά θεια αντι κα τά στα σης του πε τρέ λαι -
ου με άλ λες πη γές ενέρ γειας. Για αυ τό την ίδια
στιγ μή που οι κυ βερ νή σεις πα ρι στά νουν ότι νοιά -
ζο νται ξαφ νι κά για την κλι μα τι κή αλ λα γή, συ στή -
νουν επι τρο πές και νο μο θε τούν οδη γί ες για τις
ανα νε ώ σι μες πη γές ενέρ γειας, πρι μο δο τούν και
μια άλ λη μορ φή ενέρ γειας, που δεν έχει τί πο τα
το οι κο λο γι κό: την πυ ρη νι κή.  

Οι ΗΠΑ του Μπους, η Γερ μα νία της Μέρ κελ, η
Βρε τα νία του Μπλέρ -όλες οι με γά λες οι κο νο μί ες
ετοι μά ζο νται πυ ρε τω δώς να εγκα τα στή σουν νέ -
ους πυ ρη νι κούς αντι δρα στή ρες, γρά φο ντας στα
πα λιά τους τα πα πού τσια τις πα λι ές τους δε σμεύ -
σεις και υπο σχέ σεις. “Σή με ρα”, γρά φει η Ελευ θε -
ρο τυ πία, “λει τουρ γούν 435 αντδρα στή ρες σε όλο
τον πλα νή τη. Αλ λοι 28 βρί σκο νται στο στά διο της
κα τα σκευής ενώ 222 ακό μα στο στά διο του σχε -
δια σμού...” 

Υπάρ χει λύ ση; 

Οι λύ σεις που προ τεί νουν οι κυ βερ νή σεις, οι επι -
τρο πές των ει δι κών τους και οι ορ γα νι σμοί τους δεν
πρό κει ται να δου λέ ψουν -όπως δεν δού λε ψαν και
όλα τα προ η γού με να χρό νια. Και όμως οι λύ σεις εί -
ναι απλές -και το κί νη μα τις έχει δι α τυ πώ σει κα θα ρά
εδώ και πολ λά χρό νια. 

Το πρώ το που χρειά ζε ται εί ναι η μεί ω ση κα τα -
κό ρυ φα της κα τα νά λω σης ενέρ γειας. Οι απο λο -
γη τές του συ στή μα τος υπο στη ρί ζουν ότι αυ τοί
που τα λέ νε αυ τά θέ λουν να μας γυ ρί σουν πί σω
στις σπη λι ές -χω ρίς θέρ μαν ση, ηλε κτρι κό ρεύ μα,
τη λέ φω να και συ γκοι νω νί ες. Αυ τό εί ναι τε ρά στιο
ψέμ α. Η σπα τά λη της ενέρ γειας δεν οφεί λε ται
στην ιδιω τι κή κα τα νά λω ση -στο ρεύ μα που καί με
για να μα γει ρέ ψου με ή το πε τρέ λαιο για να ζε στα -
θού με. Oφεί λε ται στον ίδιο τον κα πι τα λι σμό, στο
σύ στη μα της τυ φλής πα ρα γω γής για την τυ φλή
συ σσώ ρευ ση.  

Το ίδιο ισχύ ει και με τις ανα νε ώ σι μες πη γές
ενέρ γειας. Σή με ρα οι κα πι τα λι στές πρι μο δο τούν
το βιο ντί ζελ. Φυ σι κά τα καύ σι μα που πα ρά γο νται
από φυ τά εί ναι πο λύ πιο ακίν δυ να για το πε ρι βάλ -
λον, αφού το διο ξεί διο του άν θρα κα που απε λευ -
θε ρώ νουν ξα να δεσ μεύ ε ται με κά θε καλ λι έρ γεια.
Αλ λά δεν εί ναι κα θό λου φι λι κά προς τον άν θρω -
πο. Για να πα ρα χθεί ένα λί τρο βιο ντί ζελ χρειά ζο -
νται πολ λά τε τρα γω νι κά μέ τρα καλ λι ερ γήσι μης
γης. Για να εξα σφα λί σου με αρ κε τό βιο ντί ζελ για
τα αυ το κί νη τα που κυ κλο φο ρούν στην Δύ ση θα
πρέ πει να με τα τρέ ψου με εκα τομ μύ ρια στρέμ μα τα
από καλ λι έρ γειες τρο φί μων σε καλ λι έρ γειες καυ -
σί μων -κα τα δι κά ζο ντας με αυ τόν τον τρό πο εκα -
το ντά δες εκα τομ μύ ρια αν θρώ πους στην πεί να και
την λοι μο κτο νία. Η αυ το κι νη το βιο μη χα νία, όμως,
θα μπο ρεί έτσι να συ νε χί ζει να που λά ει αυ το κί νη -
τα ανε νό χλη τη. 

Το οι κο λο γι κό κί νη μα έχει κα τα θέ σει μέ χρι σή με -
ρα εκα το ντά δες προ τά σεις για την διά σω ση του
πε ρι βάλ λο ντος. Οσο όμως η εξου σία πα ρα μέ νει
στα χέ ρια των κα πι τα λι στών η εφαρ μο γή τους θα
εί ναι κά θε φο ρά μια κο ροϊ δία. Ενας τρό πος μό νο
υπάρ χει για να σώ σου με τον πλα νή τη: να αφαι ρέ -
σου με την εξου σία από τους βιο μή χα νους και τους
τρα πε ζί τες -τα αφε ντι κά των πο λυε θνι κών του πε -
τρέ λαι ου και της αυ το κι νη το βιο μη χα νί ας, τους ιδιο -
κτή τες των αε ρο πο ρι κών εται ριών, τους εφο πλι -
στές κλπ- και να την πά ρου με μό νοι μας στα χέ ρια
μας. Τό τε όλες αυ τές οι φα ντα στι κές προ τά σεις θα
μπο ρέ σουν να αν θί σουν πραγ μα τι κά.  

Σωτήρης Kοντογιάννης

Eπιτέλους, παραδέχονται το πρόβλημα
αλλά αρνούνται τις γνήσιες λύσεις

KΛIMATIKH AΛΛAΓH KAI ΦAINOMENO ΘEPMOKHΠIOY

Διαβάστε αυτό το βιβλίο. Θα το βρείτε στο Mαρξιστικό Bιβλιοπωλείο



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Αίθουσα Θ201 3μμ 
Απο την Βενεζουέλα στην Ελλάδα, η πάλη ενάντια στην

ιδιωτικοποίηση Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα 3μμ
Προβολή Βίντεο απο την διαδήλωση στο Σιάτλ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 Αμφιθ. Σ. Καράγιωργα 3.30μμ 
Οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα μετά την νίκη του
Τσάβες στις εκλογές
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης 
Προβολή: «The revolution will not be televised» 
- ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Αμφιθ. Σ. Καράγιωργα 8μμ
Προβολή ταινίας: «V for vendetta»                           

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 6μμ: Οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα
μετά την νίκη του Τσάβες στις εκλογές
Προβολή : «The revolution will not be televised» 

Η αναθεώρηση του Αρθρου 16 βού-
λιαξε. Μπορούμε να βουλιάξουμε
μαζί και την «ατζέντα» Καραμανλή;
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους 
απλώνεται στην Αφρική
Ομιλήτρια: Ιωάννα Λούβρου
XAΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Coffee Time 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι 
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης 
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 info καφέ 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 καφέ Γρηγόρης 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι 
XAΡΙΛΑΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Σύλλογος Α.Βελουχιώτη 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαδόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Πολιτ. Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα;
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 Αίθ. Δημοτ. Συμβουλίου 6μμ
Η μάχη ενάντια στην Αναθεώρηση του Άρθρου
16 - Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
Ομιλήτρια: Αργυρώ Κοτσαμπασάκη
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 καφέ nuovo 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/2 info καφέ 7μμ
Κλιματική αλλαγή και Καπιταλισμός
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα;

Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2 Πολιτιστικός Σύλλογος 7μμ
Σομαλία: Ο πόλεμος του Μπους απλώνεται
στην Αφρική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος 

Στις σχολές...
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 1.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης 
ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 κτίριο Τοπογράφων 3μμ
Λένιν: Κόμμα, Τάξη, Κίνημα
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 Αίθριο 12μες 
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική Απεργία,
Κόμμα και Συνδικάτα
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 12μες 
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική Απεργία,
Κόμμα και Συνδικάτα
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
ΠΑΝΤΕΙΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα 4μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική Απεργία,
Κόμμα και Συνδικάτα
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΠΕΜΠΤΗ  8/2

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ

ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μαρινόπουλος 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2

ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11πμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ 11πμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μες

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες

ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μαρινόπουλος 12μες

ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 11πμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ

ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 11πμ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πεζόδρομος 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11πμ
ΠΑΤΡΑ

Πλ.Ολγας 12μες 

στις σχολές Κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9πμ

ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ

ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ

ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ φουαγιέ 11πμ

ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 11πμ

ΜΜΕ ισόγειο 11πμ

ΜΟΥΣΙΚΟ φουαγιέ 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 9πμ

ΦΛΣ κυλικείο 10πμ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ κεντρ. Βιβλιοθήκη 10πμ

ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ

ΤΕΙ 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λέσχη 7μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2

ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 12μες

Εξορμήσεις με την

Εργατική Αλληλεγγύη

ΣO ΣIA ΛI ΣMO
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη δρά ση 
της ερ γα τι κής τά ξης. 

Oι ερ γά τες δη μιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα στον
κα πι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκ με τάλ λευ ση, ο σο σια λι σμός, μπο ρεί να δη μιουρ γη θεί
μό νο όταν οι ερ γά τες πά ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια
τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την πα ρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις αν θρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

O κα πι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την ερ γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει
κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέ τοια αλ λα γή.
Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι καιο σύ -
νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα -
τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H ερ γα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δη μο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ -
πων απ' τους χώ ρους δου λε ι άς και στην ερ γα τι κή
πο λι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
και όχι "σο σια λι σμό σε μια χώ ρα"
ή "σο σια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα" 

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νι κη φό ρα ερ γα τι κή σο σια λι στι κή επα νά στα -
ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι -
βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα κα θε στώ τα της EΣΣΔ
με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της Kί νας
και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών εί ναι κρα τι κοί
κα πι τα λι σμοί όπου η εκ με τάλ λευ ση και η κα τα πί ε -
ση της ερ γα τι κής τά ξης δεν δια φέ ρει από τη Δύ -
ση. Γι’αυ τό, υπο στη ρί ζου με τις ερ γα τι κές εξε γέρ -
σεις ενά ντια στη γρα φειο κρα τι κή άρ χου σα τά ξη
αυ τών των χω ρών. 

Yπο στη ρί ζου με επί σης όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κι νή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κα τα πί ε ση. H δύ να μη που θα τσα κί σει τε -
λειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της ερ -
γα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ -
κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά -
ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σο βι νι σμού, ρα τσι -
σμού ή σε ξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να δια -
σπά σει τους ερ γά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πο λε μο κα πη λεία της
“δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν -
θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι ερ γά τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κα τα πί ε ση των μειο νο τή -
των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των με τα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της ερ γα τι κής πρω το πο ρί ας 

H ερ γα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει τον
εαυ τό της και όλους τους κα τα πιε σμέ νους μέ σα
από τη δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα
κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί -
τη το να ορ γα νω θούν τα πιο ξε κά θα ρα και μα χη τι κά
τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό σο σια λι στι κό ερ γα τι -
κό κόμ μα. Eνα τέ τοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
ερ γά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα ρεμ βαί -
νο ντας στους μα ζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι
σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'
όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

Διεύ θυν ση.........................................................

Πό λη .................................................................

Tη λέ φω νο .........................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος.......................................

...................................................
Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να

ΧΑ ΛΑΝ ΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Ν.ΙΩ ΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/2
Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

ΠΕ ΡΙ ΣΤΕ ΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Αλσος 6μμ
17 Μάρτη - Το αντιπολεμικό
κίνημα ενάντια στην κλιμάκωση
του Μπους

ΠΕ ΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 καφέ Μινώταυρος 5μμ
17 Μάρτη - Το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στην κλιμάκωση του Μπους
ΠΕ ΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 Πολιτ.Σύλ. ΟΝΑ
(Δημοφώντος 164) 6μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους
IΛION

ΤΡΙΤΗ 13/2 Πολιτ. Κέντρο Αγ.Φανουρίου 6.30μμ

17 Μάρτη - Το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στην κλιμάκωση του Μπους

στις σχο λές..

ΙΑ ΤΡΙ ΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 
Εργαστήριο Φυσιολογίας 6μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους

ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Αμφιθέατρο Β’ 8μμ

Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και
η επίθεση στις δημοκρατικές
ελευθερίες στην Ελλάδα
Ομιλητές: Γκέντι Γκούρι, 
Φόρουμ Μεταναστών
Μιχάλης Τρεμόπουλος, 
Οικολογία-Αλληλεγγύη
Γιάννης Σηφακάκης, Συμμαχία
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Εκπρόσωπος απο την ΕΔΟΘ

Πρω το βου λία

ΓΕ ΝΟ ΒΑ

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO

στις 
σχο λές
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ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 16ο Δημοτικό
Σχολείο  7μμ (Σύσκεψη)
Σύλλογος Δασκάλων, τοπικοί
φορείς Πετρούπολης,
Αγ.Αναργύρων, Καματερού
ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Δημοτικό Σχολείο 7μμ
Ομιλητές: Νεκτάριος Πετράκης,
Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων
Φώτης Πιχάκης, Δ.Σ ΕΛΜΕ
Σεραφείμ Ρίζος, Δ..Σ Συλλόγου
Δασκάλων 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 26ο Δημοτικό
Σχολείο  6.30μμ (Σύσκεψη)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Κιόσκι-πλ.Ελευθερίας 7μμ
ΑΔΕΔΥ, ΕΛΜΕ, Σύλλογος
Δασκάλων, Φοιτητικοί Σύλλογοι
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤ0 10/2 Σύλλογος
Δασκάλων 6.30μμ (Σύσκεψη)
N.ΣΜΥΡΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 1ο Λύκειο 7μμ
Σταύρος Κωνσταντακόπουλος,
ΔΕΠ Παντείου
Γιάννης Χατζηαντωνίου,
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια στην
Αναθεώρηση του Αρθρου 16
Νεκτάριος Δαργάκης & Μαρία

Λούκα, Κατάληψη Παντείου
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Αίθ.Ταπητουργείου 7μμ
Ομιλητές: Μάκης Καβουριάρης,
Πανεπιστημιακός - ΑΚΟΑ
Μαρία Στύλου, Σοσιαλισμός απο τα Κάτω
Νίκη Αργύρη, Κατάληψη ΦΛΣ
εκπρόσωπος απο την
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια
στην αναθεώρηση του Αρθ.16
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Ξυλοτεχνία
(Παρασκευοπούλου) 7μμ
Ομιλητές: Φάνης Πάκος - ΠΟΣΔΕΠ,
φοιτητικές καταλήψεις,
Πρωτοβουλία Περιστερίου ενάντια
στην Αναθεώρηση του Αρθ.16
ΠΕΥΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Δημοτ. Θέατρο 6.30μμ
Ομιλητές: Αλκης Ρήγος, ΠΟΣΔΕΠ
Γρηγόρης Καλομοίρης, ΟΛΜΕ
Τριαντάφυλλος Μπάμπουρας, ΔΟΕ
Φοιτητικές Kαταλήψεις
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 
Εργατικό Κέντρο (Σύσκεψη)
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΛΜΕ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΡΙΤΗ 13/2 Πολιτιστ. Κέντρο ΟΝΑ
(Αθηνοδώρου & Πυλάδου)  6.30μμ
Ομιλητές: Σταύρος Σταυρίδης, ΠΟΣΔΕΠ
Νεκτάριος Δαργάκης,Κατάληψη Παντείου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΡΙΤΗ 13/2 Κέντρο Νεότητας 6.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο τον
Σύλλογο Δασκάλων «Περικλής»,
ΕΛΜΕ, ΠΟΣΔΕΠ, Φοιτ. Καταλήψεις
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Αμφιθέατρο
Πειραματικού Γυμνασίου
(Π.Κυριακού & Τσόχα) 7μμ
Ομιλητές απο την Β’ ΕΛΜΕ, 
Α’ Σύλλογος Δασκάλων,
ΠΟΣΔΕΠ, φοιτητικές καταλήψεις
ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Αίθουσα
Συνδικάτου Οικοδόμων (Ελλης &
Ανδριανουπόλεως 34) 7μμ
Ομιλητές: Παντελής Βαινάς,
Πρόεδρος Συλλ. Δασκάλων Αιγάλεω
Χάρης Δημητρίου, Πρόεδρος
Συλλ. Γονέων & Κηδεμόνων Αιγάλεω
Γωγώ Κανελλοπούλου,
Πρόεδρος Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής 
Πέτρος Κωνσταντίνου, Συντονιστής
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ, Νεκτάριος
Δαργάκης, Κατάληψη Παντείου
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 7μμ

Δήμος Ιλίου, Γ’ ΕΛΜΕ,
Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια
στην αναθεώρηση του Αρθ.16
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 
Συνεδριακό Κέντρο 6.30μμ
ΕΛΜΕ, τοπικοί φορείς
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2 20ο Δημοτικό
Σχολείο Κερατσινίου 6.30μμ
(Σύσκεψη)

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 Σταθμός Μετρό 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2  ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 Πλ.Επταλόφου 12μες
Οργανώνεται απο το Συντονιστικό
Πρωτοβουλιών ενάντια στην
Αναθεώρηση του Αρθ.16
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13/2 Πλ.Σημηριώτη 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ 13/2 Πετρουπόλεως 7μμ
ΙΛΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ 13/2 Κεντρική Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΡΙΤΗ 13/2 7μμ

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

Συζητήσεις στους
εργατικούς χώρους
ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ (Μαρούσι)
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Κυλικείο  2.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ, τις φοιτητικές
καταλήψεις, την ΟΜΕ - ΟΤΕ

Περιοδείες των
καταλήψεων στους
εργατικούς χώρους..

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
33ο Σχολείο Κουκάκι:
Τετάρτη 7/2 7.45πμ
Υπουργείο Τύπου:
Τετάρτη 7/2 9.30πμ
34ο Σχολείο Πετραλώνων:
Παρασκευή 9/2 7.45πμ
Δήμος Καλλιθέας:
Παρασκευή 9/2 9.30πμ
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
Νοσοκομεία Αγ.Κυριακού &

Αγ.Σοφία: Παρασκευή 9/2 8πμ
ΑΣΟΕΕ
Σχολεία Κυψέλης:
Τετάρτη 7/2 11πμ
ΟΤΕ Πατησίων:
Παρασκευή 9/2 12μες 

Στις σχολές...
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 Αίθ. Α4 4μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα;

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΣΟΕΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 6μμ
Όχι στην κατάργηση του Ασύλου
Ομιλητές: Γιάννα Κούρτοβικ,
Λουκάς Πούλας, Κώστας
Στεριανός, Πέτρος Κωνσταντίνου
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠ. ΚΝΩΣΣΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 7μμ 
Ομιλητές απο την ΑΔΕΔΥ,
Σύλλογο Δασκάλων, ΕΛΜΕ,
φοιτητικοί σύλλογοι

ΠΑMΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 13/2 πλατεία Κοραή 7μμ



Νο 754 13

Κ
ά θε φο ρά που υπάρ χει έφο δος
του κι νή μα τος, προ κύ πτουν δύο
κα θή κο ντα που φαι νο με νι κά εί -

ναι αντι φα τι κά. Από τη μία χρειά ζε ται
να ενω θεί η Αρι στε ρά για να δο θούν οι
μά χες με τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο,
από την άλ λη το κί νη μα χρειά ζε ται να
ξε πε ρά σει την υπάρ χου σα Αρι στε ρά
για να νι κή σει. Η νέα Αρι στε ρά που εμ -
φα νί στη κε κά θε φο ρά που το κί νη μα
βρι σκό ταν σε άνο δο δεν ερ χό ταν από
το που θε νά. Δη μιουρ γή θη κε από τους
αν θρώ πους που κα θώς πά λευαν μέ σα
από τα ερ γα λεία που τους πρό σφε ρε η
πα λιά Αρι στε ρά συ νει δη το ποί η σαν τα
όρια αυ τής της Αρι στε ράς και έψα ξαν
να βρουν τρό πο για να την υπερ βούν.

Αυ τή η δια δι κα σία επα να λαμ βά νε ται
με δι ά φο ρες μορ φές σε κά θε μά χη.
Οταν ξε κι νού σαν οι κα τα λή ψεις, η κύ -
ρια μά χη ήταν να ανα γκα στεί η Αρι στε -
ρά να ξε πε ρά σει τη διά σπα ση και το
σε κτα ρι σμό της και να ενω θεί για να
βο η θή σει το κί νη μα να ξε δι πλω θεί. Κά -
τω από την πί ε ση των μα ζι κών συ νε -
λεύ σε ων οι πα ρα τά ξεις της Αρι στε ράς
που συ νή θι ζαν να δί νουν ομη ρι κές μά -
χες για λε πτο μέ ρειες και κρύ βο νταν πί -
σω από λέ ξεις για να δι καιο λο γή σουν
τις δι α φο ρές τους, ανα γκά στη καν να
βά λουν στην άκρη τα μα κρο σκε λή τους
πλαί σια και να συμ φω νή σουν σε κά ποι -
ες βα σι κές αιχ μές. Το κί νη μα ανέ δει ξε
ως μί νι μουμ πλαί σιο: “Οχι στην κα τάρ -
γη ση του Αρ θρου 16, Όχι στο Νό μο
Πλαί σιο, Κα τα λή ψεις”.

Ηταν μια πρώ τη και με γά λη νί κη που
μπο ρεί να μην την κά λυ ψαν τα πρω το -
σέ λι δα των εφη με ρί δων, όμως όποι ος
συμ με τεί χε σε συ νε λεύ σεις ξέ ρει ότι
δεν ήταν και τό σο εύ κο λη. Η ρε φορ μι -
στι κή Αρι στε ρά, κόμ μα τα όπως το ΚΚΕ
και ο ΣΥΝ, έχουν πά ντα πρό βλη μα με
την ενό τη τα. Επει δή ο προ σα να το λι -
σμός τους δεν εί ναι η ανα τρο πή του
συ στή μα τος από το ίδιο το κί νη μα, αλ -
λά ελ πί ζουν στη δι κή τους εκλο γι κή ενί -
σχυ ση φο βού νται την κοι νή δρά ση. Εί -
ναι κόμ μα τα που όσο φου ντώ νει το κί -
νη μα, τό σο πε ρισ σό τε ρο νιώ θουν τον
κίν δυ νο ότι θα χά σουν τον έλεγ χο και
έτσι δεν θα καρ πω θούν τα οφέ λη.

Ομως όλοι ξέ ρουν πως η μά χη της
ενό τη τας δεν ήταν η τε λευ ταία στο
εσω τε ρι κό των συ νε λεύ σε ων και ακό μη
και αυ τή δεν έχει λή ξει. Ακο λού θη σαν
και συ νε χί ζο νται μά χες που έχουν να
κά νουν με τον προ σα να το λι σμό του κι -
νή μα τος, τό σο σε θέ μα τα άμε σα όσο
και πιο στρα τη γι κά.

Διλήμματα

Για πα ρά δειγ μα, υπήρ χαν φω νές
στην Αρι στε ρά που ζη τού σαν να στα -
μα τή σουν για ένα διά στη μα οι κα τα λή -
ψεις ώστε να “γί νει ενη μέ ρω ση” και να
“συ σπει ρω θούν δυ νά μεις”. Υπήρ χε αμ -
φι σβή τη ση για το αν μπο ρούν να γί -
νουν πε τυ χη μέ να πα νελ λα δι κά συλ λα -
λη τή ρια. Υπήρ χε υπο τί μη ση της δυ να -
τό τη τας να γί νουν επα φές με τα συν δι -
κά τα και να ανα γκα στούν οι ηγε σί ες
τους να προ χω ρή σουν σε απερ γί ες. Σε
όλα αυ τά τα δι λήμ μα τα, η γε νι κή έκ -
κλη ση για “ενό τη τα” δεν αρ κεί. Πρό κει -
ται για πραγ μα τι κές δι α φω νί ες όπου
μία από τις δύο από ψεις πρέ πει να επι -
κρα τή σει. Αυ τές οι δι α φω νί ες, ανα γκα -
στι κά οδη γούν σε αντι πα ρα θέ σεις, στις
οποί ες το απο τέ λε σμα δεν εί ναι προ κα -
θο ρι σμέ νο.

Για τους ακτι βι στές του κι νή μα τος
όταν φτά νουν τέ τοιες στιγ μές ανοί γουν
τρεις εναλ λα κτι κοί δρό μοι. Ο ένας εί ναι
να απο δε χθείς μοι ρο λα τρι κά ότι οι με -
γά λες αρι στε ρές δυ νά μεις κυ ριαρ χούν
και έτσι να βά λεις στην άκρη τη δι α φω -
νία σου μέ χρι οι πε ρι στά σεις να εί ναι
πιο ευ νοϊ κές. Το άλ λο άκρο εί ναι να
αγνο ή σεις τη δι α φω νία, να κα ταγ γεί -
λεις όσους δεν ακο λου θούν και να
προ σπα θή σεις να υλο ποιή σεις την κλι -
μά κω ση μό νος σου, σαν ξε κομ μέ νη μει-
ο ψη φία. Από τη μια με ριά βρί σκε ται η
από λυ τη αντι κει με νι κό τη τα: “Ετσι εί ναι
τα πράγ μα τα”. Από την άλ λη ο υπο κει -
με νι σμος: “Ετσι θέ λω να εί ναι τα πράγ -
μα τα”. Η τρί τη επι λο γή στη ρί ζε ται στο
ότι τα πράγ μα τα μπο ρούν να αλ λά -
ξουν. Η ίδια η εξέ λι ξη και οι εμπει ρί ες
του κι νή μα τος μέ χρι την κά θε στιγ μή
προ σφέ ρουν επι χει ρή μα τα για τη συ νέ -
χεια. Με αυ τό το όπλο μπο ρείς να ανα -
γκά σεις και τις πιο δι στα κτι κές ηγε σί ες
να ακο λου θή σουν.

Ο εν θου σια σμός ενός πε τυ χη μέ νου
πα νελ λα δι κού συλ λα λη τή ρι ου γί νε ται
από μό νος του πα ρά γο ντας υπέρ της
επα νά λη ψής του. Αρα όσοι πι στεύ ουν
στην κλι μά κω ση του αγώ να έχουν ανα -
γκα στι κά δύο δου λε ι ές να κά νουν: η
μία εί ναι να ορ γα νώ νουν πραγ μα τι κά
τις κα θη με ρι νές μά χες και τις κι νη το -
ποιή σεις ακό μη και αν δεν έχουν εμπι -
στο σύ νη στις ίδιες τις πο λι τι κές δυ νά -
μεις που τις πρό τει ναν. Η απο τυ χία μι -
ας κι νη το ποί η σης γί νε ται πά ντα όπλο
στα χέ ρια αυ τών που θέ λουν να κλεί -
σουν τους αγώ νες. Η δεύ τε ρη δου λε ιά
εί ναι η γε νί κευ ση μέ σα από τις μά χες:
τα συ μπε ρά σμα τα που βγαί νουν από
τη μια και την άλ λη επι λο γή δεν πρέ πει
να μέ νουν στο μυα λό μι ας μειο ψη φί ας
αλ λά να γί νο νται αντι κεί με νο συ ζή τη -

σης όλου του κι νή μα τος.
Οταν υπάρ χει ένα ενιαίο μέ τω πο, αυ τή

η δια δι κα σία γί νε ται πιο εύ κο λα. Οσο πε -
ρισ σό τε ροι εί ναι οι άν θρω ποι που συμ -
με τέ χουν σε μια συ νέ λευ ση και παίρ νουν
στα χέ ρια τους την υλο ποί η ση των απο -
φά σε ων, τό σο πιο πλα τειά μπο ρεί να γί -
νει η συ ζή τη ση για το ποιο δρό μο πρέ πει
να δια λέ ξου με από δω και πέ ρα.

Διαδικασία

Αυ τή η δια δι κα σία δεν εί ναι αυ τό μα -
τη και χρειά ζε ται να υπάρ χει υπο μο νή.
Ακό μα και στις επα να στά σεις, την πλει-
ο ψη φία δεν την έχουν οι επα να στά τες.
Οταν ξε κι νού σε η ρώ σι κη επα νά στα ση
το Φλε βά ρη του 1917, οι επα να στά τες
πιά στη καν στον ύπνο. Μό νο οι Μπολ σε -
βί κοι εί χαν μια σχε τι κή προ ε τοι μα σία
για μια τέ τοια στιγ μή. Αυ τό δε ση μαί νει
ότι βγή καν άμε σα κερ δι σμέ νοι. Η επι τυ -
χία της επα νά στα σης, η πτώ ση του
Τσα ρι σμού, έφε ρε εκα τομ μύ ρια αν -
θρώ πους που δεν εί χαν με γά λη εμπει -
ρία αγώ νων στο προ σκή νιο. Οι άν θρω -
ποι αυ τοί δε στρά φη καν στους Μπολ -
σε βί κους αλ λά κυ ρί ως στους Σο σια λε -
πα να στά τες, ένα κόμ μα που δεν εί χε
την επα νά στα ση στον προ σα να το λι σμό
του, αλ λά ήταν το πιο με γά λο και ορα -
τό προ ο δευ τι κό κόμ μα. 

Η μά χη για το κέρ δι σμα της πλειο -
ψη φί ας πέ ρα σε πολ λά πί σω-μπρος μέ -
χρι τον Οκτώ βρη του 1917. Η στρο φή
προς τους Μπολ σε βί κους δεν έγι νε στο
επί πε δο της θε ω ρί ας. Η γραμ μή των
Μπολ σε βί κων δι καιω νό ταν μέ σα από
τις απα ντή σεις που έδι ναν στα δι λήμ -
μα τα που έβα ζε η επα νά στα ση: να
εμπι στευ τού με την κυ βέρ νη ση; Να στα -
μα τή σου με τον πό λε μο; Πώς θα αντι -
στα θού με στα πρα ξι κο πή μα τα των

στρα τη γών;
Υπάρ χει όμως και ένα άλ λο επί πε δο

της αντι πα ρά θε σης, η αντι πα ρά θε ση
για τη στρα τη γι κή. Εχει να κά νει με το
ερώ τη μα: Μέ χρι πού θα πά με το κί νη -
μα; Πώς πι στεύ ου με ότι θα νι κή σου με
συ νο λι κά; Η ρε φορ μι στι κή Αρι στε ρά
απο φεύ γει να ανοί ξει αυ τή τη συ ζή τη -
ση, με το επι χεί ρη μα ότι δεν εί ναι επί -
και ρη. Κι όμως, αυ τή η συ ζή τη ση κα θο -
ρί ζει τους κα θη με ρι νούς αγώ νες. Η συ -
νεί δη ση των αν θρώ πων δεν κα θο ρί ζε -
ται μό νο από το χώ ρο στον οποίο δου -
λεύ ουν ή σπου δά ζουν. Επη ρε ά ζε ται
άμε σα από το αν πι στεύ ουν πως οι
αγώ νες θα έχουν κά ποιο μα κρο πρό θε -
σμο απο τέ λε σμα ή αν εί ναι μά ταιοι.
Ολοι ανα ρω τιού νται αν αυ τό που σή με -
ρα μπο ρεί να κερ δί σουν μέ σα από μια
κι νη το ποί η ση, αύ ριο θα τους το ξα να -
πά ρουν πί σω με έναν νό μο.

Σε όλη την Ευ ρώ πη η άνο δος του κι -
νή μα τος έχει ανοί ξει στην πρά ξη το
ερώ τη μα της στρα τη γι κής. Στην Ιτα λία,
το κί νη μα της Γέ νο βας, μα ζί με τους
ερ γα τι κούς και τους φοι τη τι κούς αγώ -
νες κα τά φε ραν να ρί ξουν τον Μπερ -
λου σκό νι. Σή με ρα όμως στην εξου σία
βρί σκε ται μια κε ντρο α ρι στε ρή κυ βέρ -
νη ση, συ νερ γα σία των Σο σια λι στών και
της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης. Η
κυ βέρ νη ση αυ τή ζη τά ει αυ το συ γκρά τη -
ση από το κί νη μα, παίρ νει μέ τρα λι τό -
τη τας, δι α τη ρεί στρα τό στο Αφγα νι -
στάν και το Λί βα νο. Η Κομ μου νι στι κή
Επα νί δρυ ση “ζη τά ει συγ γνώ μη” που
παίρ νει αυ τά τα μέ τρα, αλ λά εκ βιά ζει
το κί νη μα: “Αν πέ σει η κυ βέρ νη ση, θα
ξα νάρ θει ο Μπερ λου σκό νι.

Το δί λημ μα: “Με ταρ ρύθ μι ση ή Επα -
νά στα ση” μπαί νει στην πρά ξη και στοι -
χειώ νει το κί νη μα. Γι’ αυ τό ακό μα και
να θες, εί ναι επι κίν δυ νο να το απο φύ -

γεις. Το 1968 κομ μά τια της νέ ας Αρι -
στε ράς έπε σαν στην πα γί δα και αγνό η -
σαν το δί λημ μα. Συμ βαί νει και σή με ρα,
προ χω ρη μέ να κομ μά τια του κι νή μα τος
που πι στεύ ουν στη δύ να μη των κα τα -
λή ψε ων να νιώ θουν αυ τάρ κεια μέ σα
στους αγώ νες και να θε ω ρούν κά θε συ -
ζή τη ση για την “πο λι τι κή” λί γο πο λύ
άσχε τη. Αυ τή η αντι με τώ πι ση σί γου ρα
έχει κα λύ τε ρη αφε τη ρία από αυ τούς
που σε κά θε βή μα του κι νή μα τος ονει -
ρεύ ο νται ψή φους στις εκλο γές, όμως
δεν μπο ρεί να δώ σει λύ ση. Μά λι στα η
εμπει ρία έχει δεί ξει ότι όσοι, όταν το κί -
νη μα φου σκώ νει, αγνο ούν τη στρα τη γι -
κή, γυρ νά νε στην αγκα λιά της ρε φορ μι -
στι κής Αρι στε ράς όταν το δί λημ μα γί -
νε ται επι τα κτι κό. Ακό μη και οι αναρ χι -
κοί, στον ισπα νι κό εμ φύ λιο πό λε μο,
ένιω σαν ανα γκα σμέ νοι να συμ με τά -
σχουν με υπουρ γούς στην κυ βέρ νη ση,
μη έχο ντας να προ τεί νουν μια επα να -
στα τι κή στρα τη γι κή απέ να ντι στην προ-
έ λα ση των φα σι στών. 

Eλπίδα

Στην Ιτα λία της δε κα ε τί ας του ‘70 ορ -
γα νώ σεις όπως η Lot ta Co ntinua που ως
τό τε μι λού σαν για “αδια με σο λά βη τους
αγώ νες”, γύ ρι σαν στο σύν θη μα “Το
Κομ μου νι στι κό Κόμ μα στην Κυ βέρ νη -
ση”. Στην Αγ γλία πολ λές ρι ζο σπα στι κές
ορ γα νώ σεις κα τέ λη ξαν στους κόλ πους
των Ερ γα τι κών, ελ πί ζο ντας ότι μια προ -
ο δευ τι κή κυ βέρ νη ση εί ναι ο μό νος τρό -
πος να υλο ποι η θούν στην πρά ξη τα αι -
τή μα τα του κι νή μα τος. Στην Ελ λά δα, η
άνο δος του ΠΑ ΣΟΚ στην εξου σία έκ -
φρα ζε τις ελ πί δες της ερ γα τι κής τά ξης
για Αλ λα γή, αλ λά και τις αυ τα πά τες
ενός με γά λου μέ ρους της Αρι στε ράς ότι
πλέ ον ο “λα ός θα εί ναι στην εξου σία”.

Αυ τός εί ναι και ο πιο κε ντρι κός λό γος
για τί σή με ρα χρεια ζό μα στε μια νέα Αρι -
στε ρά που θα έχει την επα νά στα ση ως
στρα τη γι κή της. Οχι για τί χω ρίς αυ τήν
δεν θα υπάρ χουν αγώ νες. Αλ λά ακρι -
βώς επει δή αγώ νες υπάρ χουν και έχουν
τη δύ να μη να νι κά νε, πα ρου σιά ζε ται
διαρ κώς το ερώ τη μα: “Πώς μπο ρού με
να τε λειώ νου με μια και κα λή με το νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμό και τον πό λε μο;” Οι
απα ντή σεις δεν θα γρα φτούν στο χαρ -
τί. Οσοι μέ σα από τους αγώ νες βγά -
ζουν το συ μπέ ρα σμα πως χρειά ζε ται να
ανα τρέ ψου με συ νο λι κά τον κα πι τα λι σμό
και δεν μπο ρού με να έχου με εμπι στο -
σύ νη σε κα μιά αρι στε ρή ή κε ντρο α ρι -
στε ρή κυ βέρ νη ση πρέ πει να ορ γα νω -
θούν. Εχουν να παί ξουν έναν ιστο ρι κό
ρό λο που ξε φεύ γει από τα κα θη με ρι νά
ζη τή μα τα. Εί ναι αυ τοί που μπο ρούν να
χτί σουν τη νέα Αρι στε ρά, από την
ύπαρ ξη της οποί ας θα κρι θεί αν οι αγώ -
νες και οι νί κες μας δεν θα μεί νουν συμ -
βο λι κοί αλ λά θα γί νουν αφε τη ρία για
την ανα τρο πή του κα πι τα λι σμού και για
το χτί σι μο μι ας δι α φο ρε τι κής κοι νω νί ας.

Nίκος Λούντος

Eνότητα στην δράση
Διαφορά στην στρατηγική

H Aριστερά και το Kίνημα
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Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα στο Πά -
ντειο απο φα σί σα με να ορ γα νώ σου με
ένα διή με ρο εκ δη λώ σε ων μέ σα στην
κα τά λη ψη την Πέ μπτη και την Πα ρα -
σκευή 1 και 2 του Φλε βά ρη.Την πρώ -
τη μέ ρα υπήρ χε συ ζή τη ση με θέ μα
‘’Για ποια παι δεία πα λεύ ου με’’ με
συμ με το χή του κα θη γη τή Κοι νω νιο λο -
γί ας στο Πά ντειο, Αλέ ξαν δρου Χρύ ση.

Η συ ζή τη ση παρ’ό τι δεν κα τά φε ρε
να προ σελ κύ σει πολ λά άτο μα,άνοι ξε
πο λύ γύ ρω από το πως θα μπο ρού σε
να εί ναι η παι δεία με ανα φο ρές από
τις επα να στά σεις του 1905 και του
1917 στη Ρω σία και τις εκ παι δευ τι κές
και νο το μί ες που έγι ναν στην τό τε κοι -
νω νία,τον Μάη του ‘68 μέ χρι και το
ση με ρι νό κί νη μα και το πώς αυ τό
μπο ρεί μέ σα απ’τη νί κη του να δι εκ δι -
κή σει μία δι α φο ρε τι κή κα λύ τε ρη παι -
δεία αλ λά και μια άλ λη κοι νω νία
κατ’ε πέ κτα ση.Το βρά δυ προ βλή θη κε
η ται νία ‘’Η κα τά λη ψη’’ με θέ μα τις
κα τα λή ψεις των ερ γο στα σί ων στην
Αρ γε ντι νή την επο χή της οι κο νο μι κής
κα τάρ ρευ σης.

Την επό με νη μέ ρα το πρωί πή ρα με
την πρω το βου λία να ενη με ρώ σου με
με εξόρ μη ση τον Δή μο Καλ λι θέ ας και
για την κα τά λη ψη του Πα ντείου αλ λά
και για τις δρα στη ριό τη τες της το πι -
κής επι τρο πής ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16.Το με ση μέ ρι εί χε
κα νο νι σθεί συ ζή τη ση για την σε ξουα -
λι κή απε λευ θέ ρω ση όμως η ση μα σία
της κί νη σης του Γιώρ γου Πα παν δρέ ου
εκεί νη την ημέ ρα επέ βα λε την αλ λα γή
της συ ζή τη σης,για να εξε τα σθεί το θέ -
μα αυ τό. Υπήρ ξε μά ζε μα 20-25 ατό -
μων όπου συ ζη τή θη καν από ψεις γύ ρω
απ’την κί νη ση Πα παν δρέ ου να απο σύ -
ρει την κοι νο βου λευ τι κή υπο στή ρι ξη
του κόμ μα τός του απ’την ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16.Απ� την με ριά μας ανα -
γνω ρί σθη κε η κρί ση και της ΝΔ και
της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ λό γω των κι -
νη το ποιή σε ων που τους οδη γούν σε
αυ τές τις κι νή σεις τα κτι κής και η ανά -
γκη να κλι μα κώ σου με,μέ σα στις εξε λί -
ξεις αυ τές,τις κα τα λή ψεις βά ζο ντας
στις κι νη το ποιή σεις το ζή τη μα του να
πέ σει η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή,και πα -
ράλ λη λα να με γα λώ σει το κομ μά τι που
ορ γά νω σε τις κα τα λή ψεις,η ρι ζο σπα -
στι κή αρι στε ρά.

Το βρά δυ προ βλή θη κε η ται νία
‘’Sto newall’’ με θέ μα το ομο φυ λο φι λι -
κό κί νη μα απ’το 1969 μέ χρι σή με -
ρα.Οι εκ δη λώ σεις μας υπο στη ρί χθη -
καν και από την έκ θε ση βι βλίου που
υπήρ χε σ’ό λη την διάρ κεια των δύο
αυ τών ημε ρών.Κι νή σεις σαν την δι κή
μας(αλ λά και της πα ρά τα ξης του Αντί
της Σιω πής) στην Πά ντειο μπο ρούν
να ζω ντα νέ ψουν και να δώ σουν πραγ -
μα τι κά πο λι τι κό πε ριε χό με νο στις κα -
τα λή ψεις δί νο ντας κί νη τρο στον κό -
σμο να στη ρί ξει έμπρα κτα την κα τά -
λη ψη κα τά την ορ γά νω σή της.

Στρα τής 
Πρω το βου λία Γέ νο βα Πα ντείου

Νο 75414

Με επι τυ χία ολο κλη ρώ θη κε το 1ο διή με ρο της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στις 29-30 Γε νά ρη. Πε ρί -
που 80 φοι τη τές και όχι μό νο, πα ρα κο λού θη σαν
τις εκ δη λώ σεις. Η πρώ τη συ ζή τη ση άνοι ξε το ζή -
τη μα της προ ο πτι κής για την Αρι στε ρά και για το
κι νή μα σε στιγ μές με γά λων κι νη μα τι κών δια δι κα -
σι ών όπως οι απερ γί ες και οι κα τα λή ψεις στις
σχο λές. Η συ ζή τη ση άνα ψε κα θώς οι πα ρευ ρι -
σκό με νοι έθε σαν το ερώ τη μα για το ποι ες οι πι -
θα νό τη τες μι ας κοι νής εκλο γι κής συ νερ γα σί ας
της Αρι στε ράς, αλ λά και για την ανα γκαιό τη τα
του ενιαί ου με τώ που στη δρά ση κό ντρα στις επι -
λο γές των αφε ντι κών. 

Το διή με ρο συ νε χί στη κε με τη συ ζή τη ση για
το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Σί γου ρα ήταν μια από
τις πιο πλού σιες συ ζη τή σεις που έχουν γί νει
στην κα τά λη ψη. Με τά την ει σή γη ση του Στέ λιου
Μι χα η λί δη που το πο θε τή θη κε πά νω στις εξε λί -
ξεις του πο λέ μου στο Ιράκ αλ λά και για τα αντι -
πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια που ορ γα νω νό νται σε
Λον δί νο και Αθή να, στη συ νέχεια πή ρε το λό γο ο
Μα νώ λης Ηλιά κης, ερ γα ζό με νος στη Νο μαρ χία,
ο οποί ος πε ρι έ γρα ψε την κα τά στα ση στο Λί βα νο
μι ας και ο ίδιος ήταν εκεί με τά την επέμ βα ση
του Ισ ρα ήλ. Ο ίδιος επι βε βαί ω σε ότι η Χεζ μπο -
λάχ σε τί πο τα δεν έχει να κά νει με αυ τό που
προ βάλ λε ται από τα κα νά λια και από τους απο -
λο γη τές του ιμπε ρια λι σμού για πα ρα νο ϊ κούς φο -
ντα με ντα λι στές. Εξή γη σε πώς εί ναι το κομ μά τι
που εκ φρά ζει την αντί στα ση, δια λύ ο ντας την λο -
γι κή των ίσων απο στά σε ων που κυ ριαρ χεί στην
υπό λοι πη Αρι στε ρά. 

Με τά το τέ λος των ει ση γή σε ων έγι ναν το πο θε -
τή σεις για το κα τά πό σο εί ναι εφι κτό ένα αντι πο -
λε μι κό κί νη μα να βα θύ νει τα πο λι τι κά του χα ρα -
κτη ρι στι κά, και για το αν η ανα τρο πή του συ στή -
μα τος συν δέ ε ται με την πά λη ενά ντια στον πό λε -
μο. Η πρώ τη μέ ρα τε λεί ω σε με την προ βο λή της
ται νί ας “Το τε λευ ταίο ταν γκό στο Πα ρί σι”. Την
επό με νη μέ ρα οι εκ δη λώ σεις άνοι ξαν με την συ -
ζή τη ση για την Λα τι νι κή Αμε ρι κή. Στη συ ζή τη ση
το πα ρόν έδο σαν ακό μα και νο ση λεύ τριες από το 
νο σο κο μείο Ρε θύ μνου που το πλη ρο φο ρή θη καν
από την αφί σα. Μι λή σα με για όλες τις χώ ρες της
Λα τι νι κής Αμε ρι κής και για τα προ χω ρή μα τά
τους, αλ λά η συ ζή τη ση επι κε ντρώ θη κε στη Βε νε -
ζουέ λα του Τσά βες και στο αν η Επα νά στα ση τον
21ο αιώ να εί ναι εφι κτή. 

Γε μά τοι αι σο δο ξία κλεί σα με την κου βέ ντα συ -
ζη τώ ντας για το κα θή κον της επα να στα τι κής αρι -
στε ράς να στη ρί ξει τη Βε νε ζουέ λα ορ γα νώ νο ντας
το αντι πο λε μι κό κί νη μα, ώστε να δυ σχε ρά νει τον
πό λε μο του Μπούς. Η επό με νη συ ζή τη ση ήταν
για το κί νη μα και την τέ χνη. Γύ ρω στα 45 άτο μα
συ ζη τού σαν για 3 ώρες πε ρί που για το ποιά εί ναι
η σχέ ση Κι νή μα τος - Τέ χνης, τη μορ φή της επα -
να στα τι κής τέ χνης και το δί λημ μα τέ χνη για την
τέ χνη ή στρα τευ μέ νη τέ χνη. Στην συ ζή τη ση συμ -
με τεί χαν και μια πα ρέα κα θη γη τών δευ τε ρο βάθ -
μιας εκ παί δευ σης. Το διή με ρο έκλει σε με πάρ τυ
αλ λά και πολ λά πη γα δά κια συ ζη τή σε ων για τα θέ -
μα τα που άνοι ξαν. Από την επα νά στα ση μέ χρι την
τα ξι κή κοι νω νία. Το διή με ρο έδει ξε τη διά θε ση
του κό σμου να συ ζη τή σει και να ανα ζη τά απα ντή -
σεις όχι μό νο για την κό ντρα με τη δε ξιά αλ λά και
για το πώς θα χτί σου με μια κα λύ τε ρη κοι νω νία. Η
Πρω το βου λία Γε νο βα ορ γα νώ νει συ ζή τη ση τη
Δευ τέ ρα για την “Σε ξουα λι κή Απε λευ θέ ρω ση” και
την Τρί τη το Σ.Ε.Κ., με θέ μα “Για τί πα λεύ ει το
Κόμ μα”. 

Πρω το βου λία Γέ νο βα Ρε θύ μνου

Oι φοιτητές
συζητούν
PEΘYMNO

«Πά νω από τα κέρ δη των ερ γο λά βων εί ναι η ζωή
μας και το πε ρι βάλ λον» «Πάρ κο στο Γου δή Μη τρο πο -
λι τι κό κι όχι στους ερ γο λά βους και τον Χρι στό δου λο»
«Το πε ρι βάλ λον κι η δω ρε άν παι δεία στο βω μό του
κέρ δους γί νο νται θυ σία» «Το πάρ κο σώ στε – το Bad -
mi nton ξη λώ στε» Μ’ αυ τά τα συν θή μα τα υπο δέ χτη καν
οι κά τοι κοι του Ζω γρά φου, Γου δή και των γύ ρω πε ριο -
χών την επί ση μη πρε μι έ ρα του θε ά τρου Μπά ντμι ντον
την Τε τάρ τη 31 Γε νά ρη. Όπως έχου με γρά ψει και σε
προ η γού με να φύλ λα της Ε.Α., πρό κει ται για μια από
τις (πολ λές) χο ντρο κομ μέ νες πο λε ο δο μι κές αυ θαι ρε -
σί ες της κυ βέρ νη σης Ν.Δ., με την οποία πα ρα χω ρεί
στους ερ γο λά βους και την ιδιω τι κή πρω το βου λία
έκτα ση δε σμευ μέ νη για Μη τρο πο λι τι κό πάρ κο.

Όμως η πρό κλη ση δεν έμει νε χω ρίς απά ντη ση. Η
δια μαρ τυ ρία εί χε ξε κι νή σει από νω ρίς, με προ συ γκέ -
ντρω ση που εί χε κα λέ σει η πα ρά τα ξη  «Κί νη μα στην
πό λη» στην πλα τεία Γαρ δέ νιας και πο ρεία προς το
πάρ κο μέ σα από τους δρό μους του Ζω γρά φου.  Έξω
από την εί σο δο, στη λε ω φό ρο Κα τε χά κη, όπου ήταν
το τε λι κό ρα ντε βού, μα ζεύ τη κε τε λι κά αρ κε τός κό -
σμος. Ήταν εκεί πα νώ του συλ λό γου φοι τη τών Φι λο -
σο φι κής, το πι κοί σύλ λο γοι και φο ρείς, η επι τρο πή κα -
τοί κων από τα Νό τια προ ά στια, μα ζί τους και αντι προ -
σω πεία από την το πι κή Πρω το βου λία Γέ νο βα 2001.
Στη μι κρο φω νι κή που εί χε στη θεί, έγι νε ενη μέ ρω ση για
τις αμαρ τί ες της Ν.Δ. σε σχέ ση με το πάρ κο Γου δή,
και στη συ νέ χεια μί λη σαν ο Δη μή τρης Κλε φτο δή μος
εκ μέ ρους της «Επι τρο πής Αγώ να για το Μη τρο πο λι τι -
κό Πάρ κο Γου δή» και ο Γιώρ γος Πα τρί κιος εκ μέ ρους
του Ε.Μ.Π., με ευ θύ νη του οποί ου έχει στο πα ρελ θόν
συ ντα χθεί πλή ρης με λέ τη για τη με τα τρο πή του στρα -
το πέ δου σε μη τρο πο λι τι κό πάρ κο. 

Ο πρώ τος ομι λη τής με τα ξύ άλ λων τό νι σε τις τε ρά -
στιες αντι φά σεις της κυ βερ νη τι κής διά τα ξης, σύμ φω -
να με την οποία το θέ α τρο θε ω ρεί ται ιδιω τι κό, ώστε να
το δια χει ρί ζο νται και να το νοι κιά ζουν τα δια βό η τα
«Ολυ μπια κά ακί νη τα», ταυ τό χρο να όμως και δη μό σιο,
προ κει μέ νου να εξαι ρε θεί από την ανά γκη εκ πό νη σης
Με λέ της Πε ρι βαλ λο ντι κών Επι πτώ σε ων (τι θα ανέ φε ρε
άρα γε μια τέ τοια με λέ τη ;). Πα ράλ λη λα μοι ρά στη κε
προ κή ρυ ξη της Επι τρο πής, ενώ άρ χι σαν να φτά νουν οι
πρώ τοι θε α τές της πα ρά στα σης. Χά ρη στην αγω νι στι -
κή διά θε ση που επι κρα τού σε, ο κά θε τος δρό μος προς
το πάρ κιγκ του θε ά τρου μπλο κα ρί στη κε τε λεί ως, με
απο τέ λε σμα την κυ κλο φο ρια κή συμ φό ρη ση στην Κα -
τε χά κη, δια μαρ τυ ρί ες, άφι ξη της αστυ νο μί ας και φυ σι -
κά την αυ ξη μέ νη δη μο σιό τη τα της κι νη το ποί η σης.  

Μπο ρεί η πρε μι έ ρα να μην μα ταιώ θη κε, σί γου ρα
όμως θα μπώ σα με τη φα ντα χτε ρή βι τρί να του Μπά ντμι -
ντον. Θα χρεια στεί  πά ντως να δο θεί συ νέ χεια. Οι επό -
με νες βλέ ψεις της κυ βέρ νη σης εκτός από την πε ραι τέ -
ρω τσι με ντο ποί η ση της έκτα σης του πάρ κου, εί ναι να
βά λει χέ ρι στη γει το νι κή Β� Ζώ νη Υμητ τού (πρό κει ται
για την έκτα ση που πε ρι βάλ λει τα νο σο κο μεία Σω τη ρία
και Γεν νη μα τά), με σχέ δια για μη τρο πο λι τι κό ναό κα τά
πα ραγ γε λία Χρι στό δου λου, σκο πευ τή ριο, υπουρ γι κά
μέ γα ρα και ιδιω τι κές κλι νι κές. Όπως δή λω σε στην Ε.Α.
ο Δ.Κλε φτο δή μος, «το επό με νο βή μα της επι τρο πής
θα πρέ πει να γί νει σε συ νερ γα σία με τα σχο λεία, τις
το πι κές συλ λο γι κό τη τες και το Πο λυ τε χνείο. Υπάρ χει η
ιδέα για έναν κύ κλο εκ δη λώ σε ων μέ σα στο χώ ρο του
πάρ κου, ώστε απέ να ντί στην εμπο ρευ μα το ποί η ση να
προ βά λου με το δι κό μας όρα μα».  

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου    

ΠAPKO ΓOYΔH

Πρεμιέρα κινητοποιήσεων
ΠANTEIO

Ένα ακό μη τμή μα προ στέ θη κε
στα υπό κα τά λη ψη στο Ηρά κλειο
Κρή της στις Γε νι κές Συ νε λεύ σεις
που έγι ναν την προ η γού με νη Πα -
ρα σκευή. Στη συ νέ λευ ση του Μα -
θη μα τι κού που δι ε ξή χθη για πρώ τη
φο ρά με τά από πο λύ και ρό στην
τα κτι κή της μορ φή ο αριθ μός των
φοι τη τών που υπερ ψή φι σαν την
πρό τα ση κα τά λη ψης(με κοι νό πλαί -
σιο όλων των πα ρα τά ξε ων ενά ντια
στη ΔΑΠ) ήταν υπερ δι πλά σιος από
αυ τόν της ΔΑΠ. Η παν κι νη το ποί η -
ση της ΔΑΠ άγ γι ξε τις άλ λες συ νε -
λεύ σεις που ενώ ξε κι νού σαν και δι -
ε ξά γο νταν σε πο λύ ευ νοϊ κές συν -
θή κες τα τρε νά κια της ΔΑΠ, οι κιν -
δυ νο λο γί ες και τα ψέ μα τα που
ακού γο νταν πριν την ψη φο φο -
ρία(ότι το Μα θη μα τι κό κά νει κα νο -

νι κά εξε τα στι κή  ενώ έβγα ζε κα τά -
λη ψη) πα ρα πλά νη σαν τον κό σμο.
Οι 3 κα τει λημ μέ νοι σύλ λο γοι ορ γα -
νώ νουν μα ζι κό ανέ βα σμα για το
Πα νελ λα δι κό Συλ λα λη τή ριο της
Πέ μπτης και έχουν πλή ρες πρό -
γραμ μα δρά σε ων.

Το Σάβ βα το έγι νε από την Πρω -
το βου λία των φο ρέ ων ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση εξόρ μη ση ενη μέ ρω -
σης στην κε ντρι κή λαϊ κή αγο ρά του
Ηρα κλεί ου από φοι τη τές της Ια τρι -
κής, του Μα θη μα τι κού και του Επ.
Υπο λο γι στών. «Ο κό σμος στην πλει-
ο ψη φία του ήταν θε τι κός ως προς
τον αγώ να μας και κα τα λά βαι νε το
τι δια κυ βεύ ε ται με την ανα θε ώ ρη ση
η οποία έχει πε ρά σει στη συ νεί δη -
σή του ως αρ νη τι κή με ταρ ρύθ μι -
ση», μας δή λω σε ο Βα σί λης, μέ λος

της Πα νελ λα δι κής Πρω το βου λί ας
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Άρ -
θρου 16. Σε συ ντο νι σμό με όλους
τους φο ρείς ορ γα νώ νο νται οι δρά -
σεις, όπως η συ νά ντη ση με το Ερ -
γα τι κό Κέ ντρο ώστε να απαι τή σου -
με να κη ρυ χθεί απερ γία τις επό με -
νες εβδο μά δες και οι επό με νες δυο
εκ δη λώ σεις στο κιό σκι ενη μέ ρω σης
που έχει στη θεί στην καρ διά του
Ηρα κλεί ου.

Ήδη βλέ που με τους πρώ τους
τριγ μούς που έχου με δη μιουρ γή -
σει κα τά της ανα θε ώ ρη σης στην
πλευ ρά του Γιωρ γά κη και ο μό νος
δρό μος τώ ρα εί ναι να δυ να μώ σου -
με και να επε κτεί νου με τις κα τα λή -
ψεις μέ χρι τη νί κη.

Bασίλης Mυρσινιάς

HPAKΛEIO



Εκα το ντά δες απο χαι ρέ τη σαν το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το
στα Χα νιά τον αγω νι στή Κώ στα Νι κη φο ρά κη. Διευ θυ -
ντής της α` πα θο λο γι κής κλι νι κής του νο σο κο μεί ου Χα -
νί ων, πρό ε δρος της ένω σης για τρών Ε.Σ.Υ. ,  πρό ε δρος
του Νο μαρ χια κού Συμ βου λίου από το 1998 ως το 2006,
υπο ψή φιος Δή μαρ χος το 1994, έχα σε τη μά χη με τον
καρ κί νο σε ηλι κία 56 ετών. 

Πέ ρα από τις όποι ες επί μέ ρους δι α φω νί ες μας ο
Κω στής ήταν ένας από μας. Ένας από εκεί νους τους
αγω νι στές που από την πρώ τη νε ό τη τά τους έτα ξαν
τον εαυ τό τους στη δη μιουρ γία μι ας άλ λης αρι στε ράς.
Ξε κί νη σε τη δρά ση του στη δε κα ε τία του 70 μέ σα από
τις γραμ μές της μα οϊ κής αρι στε ράς και στη συ νέ χεια
ήταν ένας από τους πολ λούς ανέ ντα χτους αγω νι στές
της εξω κοι νο βου λευ τι κής αρι στε ράς. 

Πρω τα γω νί στη σε στους αγώ νες για τη δη μό σια
υγεία, στο κί νη μα κα τά των αμε ρι κά νι κων βά σε ων,
ενερ γός συ μπα ρα στά της των με τα να στών που τό σες

φο ρές ξε βρά ζο νται στις ακτές των Χα νί ων, μα χη τι κός
συν δι κα λι στής, έγι νε ευ ρύ τε ρα γνω στός από την σύλ -
λη ψη του από την τουρ κι κή χού ντα όταν με συ να γω νι -
στές του εί χαν συ μπα ρα στα θεί σε Τούρ κους αγω νι στές
μέ σα στα δι κα στή ρια στην Κων στα ντι νού πο λη.

Πά ντα σε μνός και ανι διο τε λής προ σέ φε ρε τις ια τρι -
κές του γνώ σεις στους το ξι κο μα νείς και στους άπο -
ρους στα συσ σί τια στη Σπλά τζια στην πα λιά πό λη. Ο
Κω στής ήταν αγα πη τός σε όλους. Θα τον θυ μό μα στε
κα λο συ νά το στις εξορ μή σεις  μας στο νο σο κο μείο να
αγο ρά ζει την Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη και να μας κα λεί να
μας κε ρά σει ένα πο τη ρά κι. Τα μέ λη του Σ.Ε.Κ. ανα στεί -
λα με τις εξορ μή σεις που εί χα με προ γραμ μα τί σει για
το Σάβ βα το το πρωί για να πα ρα στού με στην κη δεία
σου.

Κα λό τα ξί δι σύ ντρο φε.

Σε ρα φείμ Ρί ζος

Νο 754 15

Την Πέ μπτη 1/2/07 στο Τμή μα Πυ ρη -
νι κής Ια τρι κής του Γε νι κού Πα νε πι στη -
μια κού Νο σο κο μεί ου ΑΤ ΤΙ ΚΟ όπου
δου λεύω ως διοι κη τι κός υπάλ λη λος,
εμ φα νί στη κε αστυ νο μι κός με στο λή
και οπλι σμό συ νο δεύ ο ντας κρα τού με -
νο για εξέ τα ση. Αφού ο ασθε νής μπή -
κε για εξέ τα ση, ο αστυ νο μι κός, γύ ρω
στις 11, ήρ θε στο γρα φείο μου στη
γραμ μα τεία και μου ζή τη σε να κα τε βά -
σω μια αφί σα (Α3) των κα τα λή ψε ων
από τον πί να κα ανα κοι νώ σε ων που
βρί σκε ται ακρι βώς δί πλα μου και έχει
τα ΜΑΤ να κυ νη γά νε τους μα θη τές
από την πι να κί δα του ΚΟΚ (Προ σο χή
Σχο λείο) και σύν θη μα «Προ σο χή Αστυ -
νο μία» για τί τον θί γει. Δι α φο ρε τι κά
προ ει δο ποί η σε ότι θα κα τα φύ γει στην
Διεύ θυν ση

Τα ερω τή μα τα που έχω να βά λω εί -
ναι πε ρι λη πτι κά τα εξής:

Αστυ νο μι κός με στο λή που συ νο -
δεύ ει κρα τού με νο ενερ γεί ως αστυ νο -
μι κό όρ γα νο και έχει δι α τε ταγ μέ νη
υπη ρε σία: εί ναι κομ μά τι της εντε ταλ -
μέ νης δρά σης του τα πα ρα πά νω, έχει
στα λεί από τον διοι κη τή του;

Εί ναι δυ να τό ο διοι κη τής του Ατ τι -
κού Νο σο κο μεί ου με τά από πα ρέμ βα -
ση αστυ νο μι κού ορ γά νου να ζη τά ει
ό,τι «δι έ τα ξε» το όρ γα νο; 

Αν το Ατ τι κό εί ναι Πα νε πι στη μια κό
Νο σο κο μείο (με ό,τι δυ σκο λία προ κα -
λεί αυ τό για τη λει τουρ γία του) έχει
του λά χι στον το άσυ λο, που με αυ τές
τις με θό δους πα ρα βιά ζε ται βά ναυ σα. 

Δη λώ νω ότι εί μαι πε ρή φα νος ως μέ -
λος του Σω μα τεί ου μου και της ΠΟ Ε -
ΔΗΝ, συν δι κά των των ερ γα ζό με νων
που δη μιουρ γή θη καν στον αγώ να για
τη δη μιουρ γία Εθνι κού Συ στή μα τος
Υγεί ας και την προ α γω γή των ερ γα σια -
κών και κοι νω νι κών συμ φε ρό ντων μας.
Αυ τή ακρι βώς η πα ρου σία κα το χύ ρω -
σε το δι καίω μα των ερ γα ζό με νων στην
συν δι κα λι στι κή και πο λι τι κή έκ φρα ση.

Στό χος των ερ γα ζό με νων στο χώ ρο
της Υγεί ας εί ναι να δου λεύ ου με με σω -
στές συν θή κες υγιει νής και ασφά λει -
ας, με αξιο πρε πείς μι σθούς και ερ γα -
σια κές σχέ σεις σε ένα πε ρι βάλ λον που
θα σέ βε ται τη ζωή, την υγεία και την
αξιο πρέ πεια των συ μπο λι τών μας και
θα έχει προ τε ραιό τη τα τις ανά γκες
όλων μας για υγεία και όχι κά ποιων λί -
γων για κέρ δη μό νο. Πα λεύ ου με δη λα -
δή για Δη μό σια Δω ρε άν Υγεία με
επάρ κεια προ σω πι κού για τις ανά γκες
του κό σμου, χω ρίς επι κίν δυ νες εφη με -
ρί ες και ρά ντζα στους δια δρό μους. Γι-
αυ τό ως μέ λος της Πρω το βου λί ας Γέ -
νο βα – Νυ στέ ρι που εκ προ σω πεί ται
στα όρ γα να του συν δι κα λι στι κού κι νή -
μα τος στα νο σο κο μεία θα συ νε χί σω τη
δρά ση μου και στα πλαί σια της ελεύ -
θε ρης δια κί νη σης ιδε ών. 

Σπύ ρος Στάϊ κος

Π
ά νω από 200 άτο μα συ γκε ντρώ θη -
καν την Τρί τη 6/2 στο Ει ρη νο δι κείο
Λα γκα δά, για να συ μπα ρα στα θούν

στους ερ γα ζό με νους του κέ ντρου Υγεί ας
Ζα γκλι βε ρίου, που εί χαν κλη θεί σε απο λο -
γία με την κα τη γο ρία της πα ρά βα σης κα -
θή κο ντος. Την ίδια ημέ ρα η ΕΝΙΘ εί χε κη -
ρύ ξει στά ση ερ γα σί ας συ μπα ρά στα σης
από τις 8πμ-12μ. Πα ρόντες στη συ γκέ -
ντρω ση ήταν φοι τη τές της Ια τρι κής ΑΠΘ
με πα νώ, συν δι κα λι στές της ΕΝΙΘ και της
ΠΟ Ε ΔΗΝ και πολ λοί κά τοι κοι των γύ ρω
Δή μων. Aνάμεσα στους μάρτυρες υπερά-
σπισης ήταν και ο Γιάννης Kούτρας, για-
τρός στο Iπποκράτειο και μέλος της Πρω-
τοβουλίας Γένοβα-Nυστέρι.

Η «Σύ σκε ψη Ερ γα ζο μέ νων» του Kέ ντρου
Υγεί ας, δη μιουρ γή θη κε πριν από 2,5 χρό -
νια. Συμμετέχουν ερ γα ζό με νοι του κέ -
ντρου υγεί ας και των πε ρι φε ρεια κών ια -
τρεί ων. Η πρω το βου λία εί χε στό χο να ανα -
δεί ξει τα προ βλή μα τα που αφο ρού σαν την
ια τρι κή πε ρί θαλ ψη των κα τοί κων της πε -
ριο χής, ντό πιων και με τα να στών. Κά λε σε
σε ανοι χτές συ νε λεύ σεις τους κα τοί κους,
με αφί σες στα ελ λη νι κά και τα αλ βα νι κά, οι
οποί οι αντα πο κρί θη καν και έφτα σαν να
έχουν ενερ γό ρό λο μα ζί με τους ερ γα ζό με -
νους. Απο τέ λε σμα αυ τής της δρά σης των
ερ γα ζο μέ νων ήταν να κλη θούν σε Ενορ κη
Διοι κη τι κή Εξέ τα ση και να ασκη θεί σε βά -
ρος τους ποι νι κή δι ώ ξη για πα ρά βα ση κα -
θή κο ντος.  

«Θε ω ρού με ότι ο αγώ νας της Σύ σκε ψης
Ερ γα ζο μέ νων του Κέ ντρου Υγεί ας Ζα γκλι -
βε ρίου μας αφο ρά άμε σα», ανα φέ ρει το
ψή φι σμα αλ λη λεγ γύ ης του Συλ λό γου Φοι -
τη τών Ια τρι κής ΑΠΘ. «Μας αφο ρά για τί
απο τε λεί μία από πει ρα αντί στα σης στην
ανα διάρ θρω ση στο χώ ρο της υγεί ας που
κα θό λου άσχε τη δεν εί ναι με τις εξε λί ξεις
στην Παι δεία και την επί θε ση σε συλ λο γι κά
αγα θά και δη μό σιο υς χώ ρους, για τί απο τε -
λεί ένα πα ρά δειγ μα ερ γα σια κής αξιο πρέ -
πει ας και συλ λο γι κής αντί στα σης που φω τί -
ζει πι θα νές δια δρο μές στην πο ρεία μας ως
μελ λο ντι κούς για τρούς, για τί αντι με τω πί ζει
την πα ρε χό με νη υγεία και εκ παί δευ ση ως
ζή τη μα κοι νω νι κών ανα γκών για την ποιό τη -
τα των οποί ων έχουν λό γο τό σο όλοι οι ερ -
γα ζο με νοι που την πα ρέ χουν όσο και οι
πλη θυ σμοί στους οποί ους απευ θύ νε ται» .

Aστυνομική 
πρόκληση 
σε
Nοσοκομείο

Φοιτητές, 

συνδικάτα στο

πλευρό των

εργαζόμενων

Eκλογές στο YΠΠO

XANIA

Ε
κλο γές για την ανά δει ξη εκ προ σώ πων των
ερ γα ζο μέ νων στο ΔΣ της ΕΡΤ γί νο νται στις
15 Φλε βά ρη. Οι Fi nan ci al Cri mes-Πρω το -

βου λία Γέ νο βα δη μο σιο γρά φων και ερ γα ζο μέ νων
στα ΜΜΕ συμ με τέ χει στις εκλο γές στο ψη φο δέλ -
τιο “ΠΑ ΣΚΕ-συ νερ γα ζό με νοι-Πρω το βου λία Γε νο -
βα” με τέσ σε ρις υπο ψή φιο υς: Νά σος Μπρά τσος-
δη μο σιο γρά φος, Τά σος Χα τζη γε ωρ γί ου-δη μο σιο -
γρά φος, Ει ρή νη Φω τέλ λη-χει ρί στρια, Πέ τρος Πο -
μώ νης-δη μο σιο γρά φος. 

Σε προ κή ρυ ξη που μοι ρά ζε ται στους ερ γα ζό με -
νους της ΕΡΤ οι Fi nan ci al Cri mes ανα φέ ρουν “Η
ΕΡΤ δεν θα μπο ρού σε να απο τε λεί εξαί ρε ση από
το συ νο λι κό ερ γα σια κό το πίο και τις γε νι κό τε ρες
επι λο γές κυ βέρ νη σης και ερ γο δο τών. Λει τουρ γία
το μέ ων με ιδιω τι κο οι κο νο μι κά κρι τή ρια, πα χυ λά

μπό νους και αδια φα νείς δια δι κα σί ες, επι λο γές
που αντι γρά φουν την σκου πι δο κα τά στα ση που
επι κρα τεί στα ιδιω τι κά ΜΜΕ. Για χρό νια η ΕΡΤ
ήταν το θερ μο κή πιο (πι λό τος για τον ιδιω τι κό το -
μέα) ελα στι κών σχέ σε ων, της με γά λης απά της
των ‘ερ γο λά βων’ συμ βα σιού χων που ενώ κά λυ -
πταν πά γιες και διαρ κείς ανά γκες αμεί βο νταν χω -
ρίς ΣΣΕ, δώ ρα και επι δό μα τα. 

Πα λεύ ου με για την αγω νι στι κή συ στρά τευ ση
των ερ γα ζο μέ νων στην ΕΡΤ με το σύ νο λο του ερ -
γα τι κού κι νή μα τος ενά ντια στην ανερ γία, τις απο -
λύ σεις, την ακρί βεια και τις ιδιω τι κο ποιή σεις. Πα -

λεύ ου με για το δι καίω μα να ζού με αξιο πρε πώς
από μια και στα θε ρή δου λε ιά, να δου λεύ ου με για
να ζού με και όχι να ζού με για να δου λεύ ου με. Δεν
έχου με αυ τα πά τες για τα όρια των εκλο γών για
εκ πρό σω πο στο ΔΣ της ΕΡΤ, αλ λά πι στεύ ου με ότι
αρ κε τοί που μοι ρα ζό μα στε τους πιο πά νω προ -
βλη μα τι σμούς μπο ρού με να κα τα γρά ψου με ένα
ρεύ μα αντί στα σης”. 

“Στό χος μας εί ναι η εκλο γι κή κα τα γρα φή ενός
ενω τι κού ρεύ μα τος ανά ντια στην κυ βερ νη τι κή πο -
λι τι κή των ιδιω τι κο ποίη σε ων και της ελα στι κο ποί η -
σης των ερ γα σια κών σχέ σε ων, στο πλευ ρό της
αγω νι ζό με νης νε ο λαί ας που με τις με γα λειώ δεις
κι νη το ποιή σεις της ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση
της παι δεί ας μας εμπνέ ει με τη ζω ντά νια της”,
μας λέ ει ο Νά σος Μπρά τσος, “Διευ κρι νί ζου με ότι

πρό κει ται για δι α φο ρε τι κό ψη φο δέλ τιο από την
ΠΑ ΣΚΕ ΕΡΤ που εκ φρά ζει την πλειο ψη φού σα κα -
τά στα ση στην ΠΟΣ ΠΕΡΤ.  

Αντί θε τα, με τους συ να δέλ φους στο κοι νό
ψη φο δέλ τιο έχου με βρε θεί πλάι πλάι στις δια -
δη λώ σεις της ΔΕΘ, της Γέ νο βας και πολ λών
αντι πο λε μι κών συλ λα λη τη ρί ων, αλ λά και στις
μά χες για μο νι μο ποί η ση των συμ βα σιού χων.
Δη λώ νου με τη συμ με το χή μας στο νέο αντι πο -
λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη στην Αθή -
να με αφορ μή τα 4 χρό νια από την ει σβο λή
στο Ιράκ και απαι τού με από την κυ βέρ νη ση να
στα μα τή σει κα θε εί δους διευ κό λυν ση και συμ -
με το χή στα σχέ δια του Μπους και του
Μπλερ”.  

EPT

KENTPO YΓEIAΣ
ZAΓKΛIBEPIOY

Σ
τις 14 φλε βά ρη γί νο νται εκλο γές για το νέο σω μα -
τείο των Εκτά κτων Υπαλ λή λων του Υπ. Πο λι τι σμού.
Αξί ζει να θυ μη θού με ότι οι συμ βα σιού χοι ήταν οι

πρώ τοι που βγή καν στους δρό μους ενά ντια στην κυ βέρ νη -
ση της ΝΔ, για να δι εκ δι κή σουν μό νι μη και στα θε ρή δου -
λε ιά για όλους. Μέ σα από τους αγώ νες των συμ βα σιού -
χων πολ λοί συ νά δελ φοι κέρ δι σαν τη με τα τρο πή των συμ -
βά σε ων τους σε αο ρί στου. 

Ομως το ΠΔ Πα υ λό που λου απει λεί να πε τά ξει μό νι μα
χι λι ά δες από εμάς, ενώ το ΥΠ.ΠΟ. προ σπα θεί να κα ταρ γή -
σει την ισχύ των ασφα λι στι κών μέ τρων. Οι κα θυ στε ρή σεις
των πλη ρω μών φτά νουν και τους 5 μή νες. Ενώ ο υπουρ -

γός των απα γω γών και των υπο κλο πών εί ναι έτοι μος να
χα ρί σει όλα τα έρ γα σε ερ γο λά βους. Μια απά ντη ση υπάρ -
χει για όλα αυ τά: Δεν θα πε ρά σει.

Στις 14 Φλε βά ρη ψη φί ζου με, στις 15 απερ γού με,
στην 24ωρη απερ γία που έχει κα λέ σει η ΓΣΕΕ και το
συ ντο νι στι κό συμ βα σιού χων. Θα βρε θού με μα ζί
στους δρό μους με το κί νη μα του άρ θρου 16 και μα ζί
θα νι κή σου με. 

*Η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ ΥΠ.ΠΟ. συμ με τέ χει στο ψη -
φο δέλ τιο της Ενω τι κής Αγω νι στι κής Κί νη σης με την

Σταυ ρού λα Ψυ χο γιο πού λου, συμ βα σιού χο του ΥΠ.ΠΟ.     
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Τ
ο Σάβ βα το 10 Φλε βά ρη στις 3μμ,
στην Ομό νοια, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕ ΔΥ,
κοι νό τη τες με τα να στών και αντι -

ρατ στι στι κές κι νή σεις ορ γα νώ νουν αντι -
ρα τσι στι κή συ γκέ ντρω ση δι εκ δι κώ ντας
νο μι μο ποί η ση και ίσα δι καιώ μα τα για
όλους τους με τα νά στες.

Tην ίδια ημέ ρα στις 5μμ στο Aγαλ μα
Bε νι ζέ λου στη Θεσ σα λο νί κη, αντι ρα τσι -
στι κό συλ λα λη τή ριο κα λούν το EKΘ, η
EΔOΘ, το Φό ρουμ Mε τα να στα νών, η
Aντι ρα τσι στι κή Πρω το βου λία και η
Πρω το βου λία ΓE Nο BA.

Στο στό χα στρο της συ γκέ ντρω σης
εί ναι το νέο με τα να στευ τι κό νο μο σχέ διο
του Υπουρ γεί ου Εσω τε ρι κών που ανα -
μέ νε ται να ψη φι στεί τις επό με νες ημέ -
ρες στη βου λή. Ενα δείγ μα για το πώς
η κυ βέρ νη ση εξα κο λου θεί να αντι με τω -
πί ζει τους με τα νά στες ήταν η συ ζή τη ση
του νο μο σχε δί ου στην αρ μό δια Επι τρο -
πή της βου λής. Ο Πρ. Πα υ λό που λος
απέρ ρι ψε το αί τη μα της αντι πο λί τευ σης
να ακρο α στεί η Επι τρο πή τους εκ προ -
σώ πους των με τα να στών και τον Συ νή -
γο ρο του Πο λί τη. 

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι το νέο σχέ -
διο νό μου προ βλέ πει τη σύ στα ση μί ας
Εθνι κής Επι τρο πής για τη Κοι νω νι κή
Εντα ξη των Με τα να στών που θα υπά γε -
ται στο Υπουρ γείο Εσω τε ρι κών, θα
απο τε λεί ται από 37 μέ λη και θα ανα λά -
βει τον «συ ντο νι σμό της με τα να στευ τι -
κής πο λι τι κής». Στην Επι τρο πή δεν προ -
βλέ πε ται η συμ με το χή εκ προ σώ πων
των με τα να στών, προ βλέ πε ται όμως να
συμ με τέ χουν  εκ πρό σω ποι του ΣΕΒ και
της Εκ κλη σί ας της Ελ λά δος.  

Το νέο νο μο σχέ διο έρ χε ται να ανα νε -
ώ σει τη ρα τσι στι κή πο λι τι κή της κυ βέρ -
νη σης της ΝΔ απέ να ντι στους με τα νά -
στες. Στην ου σία δί νει δι καίω μα ανα νέ -
ω σης της άδει ας πα ρα μο νής σε όσους
έχουν να πλη ρώ σουν τό σο τα πα ρά βο -
λα όσο και τα έν ση μα. Οπως και ο προ -
η γού με νος νό μος, έχει σαν προϋ πό θε -
ση για την ανα νέ ω ση της άδει ας πα ρα -
μο νής  να έχει ο με τα νά στης του λά χι -
στον 150 έν ση μα το χρό νο. Αντί η κυ -
βέρ νη ση όμως να ανα γκά σει τους ερ -
γο δό τες που απα σχο λούν χι λι ά δες με -
τα νά στες υπό κα θε στώς «μαύ ρης ερ γα -
σί ας»,  να τους ασφα λί σουν και να πλη -
ρώ σουν οι ίδιοι που κερ δί ζουν από την
εκ με τά λευ ση των με τα να στών, το
Υπουρ γείο Εσω τε ρι κών ρί χνει την ευ θύ -
νη για την από κτη ση των απα ραί τη των
εν σή μων στους ίδιους τους με τα νά -
στες. Συ γκε κρι μέ να στο άρ θρο 6 ανα -
φέ ρει ότι εάν ο με τα νά στης  «έχει πραγ -

μα το ποι ή σει μι κρό τε ρο αριθ μό ημε ρο -
μι σθί ων, μπο ρεί να προ βεί στην εξα γο -
ρά αριθ μού ημε ρών ασφά λι σης μέ χρι
πο σο στού 20% του απαι τού με νου».

Το χει ρό τε ρο απ’ όλα εί ναι ότι στο
νέο νο μο σχέ διο υπάρ χει δι ά τα ξη με την
οποία απα γο ρεύ ε ται η ανα νέ ω ση της
άδει ας πα ρα μο νής με τα νά στη εάν έχει
κα τα δι κα στεί σε φυ λά κι ση ενός έτους,
τη στιγ μή που ξέ ρου με πό σο εύ κο λο εί -
ναι για την αστυ νο μία να τυ λί ξει έναν
με τα νά στη σε μία κόλ λα χαρ τί και να
τον στεί λει στην φυ λα κή. Εί ναι εν δει κτι -
κό πώς η κυ βέρ νη ση της ΝΔ μέ σα σε
μία νύ χτα με τέ τρε ψε χι λι ά δες με τα νά -
στες σε πα ρά νο μους. Αφαί ρε σε από χι -
λι ά δες με τα νά στες την άδεια μι κρο πω -
λη τή θέ τω ντας προϋ πό θε ση για την
ανα νέ ω σή της, να απο δεί ξουν ότι έχουν
πε ντα ε τή πα ρα μο νή στην Ελ λά δα και ει -
σό δη μα των 10.000 ευ ρώ το χρό νο. 

Το σχέ διο νό μου δί νει υπο τί θε ται τη
δυ να τό τη τα για χο ρή γη ση της άδει ας
του   «μα κράν δια μέ νο ντος». Ομως και
εδώ οι προϋ πο θέ σεις εί ναι απα γο ρευ τι -
κές. Οπως και στον προ η γού με νο νό μο
απαι τεί από έναν με τα νά στη να απο δεί -
ξει ότι γνω ρί ζει την  ελ λη νι κή γλώσ σα
και ιστο ρία. Ο Πα υ λό που λος για να κερ -
δί σει τις εντυ πώ σεις προ βλέ πει σε ει δι -

κή δι ά τα ξη ότι οι με τα νά στες θα εκ παι -
δεύ ο νται στα Κέ ντρα Εκ μά θη σης Ενη λί -
κων, τα οποία όπως κα ταγ γέ λει εκ πρό -
σω πος της ΓΣΕΕ δεν μπο ρούν να δε -
χτούν πά νω από με ρι κές δε κά δες το
χρό νο. Αν υπο θέ σου με ότι εί ναι πε ρί -
που 100.000 οι με τα νά στες που ζουν
και ερ γά ζο νται πά νω από πέ ντε χρό νια
στην Eλ λά δα τό τε θα χρεια στούν άλ λα
τό σα προ κει μέ νου να βρουν μία θέ ση
σε αυ τά τα κέ ντρα και να πα ρα κο λου -
θή σουν μα θή μα τα ελ λη νι κής γλώσ σας. 

Tα παιδιά

Οι κοι νό τη τες με τα να στών εκτός από
το αί τη μα της νο μι μο ποί η σης χω ρίς την
προϋ πό θε ση των εν σή μων, δι εκ δι κούν
τη χο ρή γη ση της ελ λη νι κής ιθα γέ νει ας
στα παι διά που γεν νιού νται και με γα λώ -
νουν στην Ελ λά δα. Σή με ρα στα παι διά
των με τα να στών δεν χο ρη γεί ται πι στο -
ποι η τι κό γέν νη σης με απο τέ λε σμα να
μην μπο ρούν να εγ γρα φούν στα Δη μο -
το λό για. Απο τέ λε σμα εί ναι χι λι ά δες παι -
διά με τα να στών, που με γα λώ νουν στην
ελ λά δα και τε λειώ νουν με πολ λές δυ -
σκο λί ες το σχο λείο, στη συ νέ χεια αν
δεν κα τα φέ ρουν να πε ρά σουν σε κά -
ποιο πα νε πι στή μιο, να θε ω ρού νται πα -

ρά νο μοι μό λις συ μπλη ρώ σουν τα 18,
ακό μα και αν οι γο νείς τους έχουν
άδεια πα ρα μο νής. 

H ΓΣΕΕ υπο στη ρί ζει το αί τη μα που
έχουν θέ σει πολ λές με τα να στευ τι κές
κοι νό τη τες για από δο ση της ελ λη νι κής
ιθα γέ νει ας στα παι διά των με τα να στών
που γεν νή θη καν στην Ελ λά δα κα θώς
και την πα ρο χή άδει ας αό ρι στης διάρ -
κει ας στους μα θη τές που φοι τούν στην
ελ λη νι κή εκ παί δευ ση.

Η πά λη για τη νο μι μο ποί η ση των με -
τα να στών χω ρίς προϋ πο θέ σεις πά ει χέ -
ρι χέ ρι με την πά λη ενα ντια στον πό λε -
μο. Το Σαβ βα το κύ ρια κο που μας πέ ρα -
σε 6 με τα νά στες έχα σαν τη ζωή τους,
ενώ αγνο ού νται άλ λοι 12. Ολοι τους
ήταν επι βά τες μιας μοι ραί ας βάρ κας
που βυ θί στη κε ένα ναυ τι κό μί λι πριν
φθά σει στο ακρω τή ριο Πρά σο στα ανοι -
χτά της Σά μου. Mέ σα σε ένα 20ήμε ρο,
από το ακρω τή ριο Πρά σο  ση μειώ θη -
καν δύο ναυά για δου λε μπο ρι κών σκα -
φών που στοί χι σαν τη ζωή σε πε ρισ σό -
τε ρους από 25 αν θρώ πους, οι πε ρισ σό -
τε ροι Ιρα κι νοί, που προ σπά θη σαν να
γλυ τώ σουν από την φτώ χεια και τον πό -
λε μο. Το συ γκε κρι μέ νο ση μείο έχει χα -
ρα κτη ρι στεί ως «πέ ρα σμα θα νά του»,
αφού εκα το ντά δες άν θρω ποι έχουν χά -

σει τη ζωή τους προ σπα θώ ντας να φτά -
σουν στη χώ ρα μας. Η πε ριο χή εί ναι πο -
λύ επι κίν δυ νη όταν επι κρα τούν βό ρειοι
άνεμοι για όλα τα σκά φη, πο λύ πε ρισ -
σό τε ρο για τα συ νή θως σε άθλια κα τά -
στα ση δου λε μπο ρι κά.

Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση εί ναι συ νυ πεύ -
θυ νη για αυ τά τα εγκλή μα τα όχι μό νο
για τί εφαρ μό ζει μία σκλη ρή ρα τσι στι κή
πο λι τι κή, κρα τώ ντας στην ου σία τα σύ -
νο ρα κλει στά για όσους με τα νά στες
προ έρ χο νται από τις χώ ρες της Μ. Ανα -
το λής και της Ασίας, αλ λά και για τί συμ -
με τέ χει ενερ γά στον πό λε μο του
Μπους. Στρα τιω τι κά με την απο στο λή
στρα τού στο Αφγα νι στάν και πο λι τι κά
με την επί θε ση στα δη μο κρα τι κά δι -
καιώ μα τα που έχει σαν πρώ τα θύ μα τα
τους με τα νά στες.

Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο
και η Πρωτοβουλία ΓENOBA συμ με τέ -
χει στο συλ λα λη τή ριο του Σαβ βά του 10
Γε νά ρη, κα λώ ντας ταυ τό χρο να όλους
τους με τα νά στες, τις αντι ρα τσι στι κές
κι νή σεις και τα συν δι κά τα, σαν επό με νο
βή μα να δώ σουν μα ζι κό πα ρόν στο με -
γά λο πα νελ λα δι κό αντι πο λε μι κό συλ λα -
λη τή ριο στις 17 Μάρ τη στο Σύ νταγ μα.    

Kατερίνα Θωί δου

Σάββατο 10 φλεβάρη 
Oμόνοια 3μμ 
ΣYΛΛAΛHTHPIO

ΘEΣΣAΛONIKH 
5μμ Aγαλμα 
Bενιζέλου

Oχι ρατσιστικούς φραγμούς 
για τους μετανάστες


