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Μ
ε γκλόμπς, δα κρυ γό να και λα στι χέ νι ες σφαί -
ρες απά ντη σαν την πε ρα σμέ νη βδο μά δα τα
ΜΑΤ του στρα τη γού Μου σά ραφ, του δι κτά -

το ρα του Πα κι στάν, στο ορ γι σμέ νο κύ μα των δια δη -
λώ σε ων που ξέ σπα σε στην Λα χώ ρη, το Ισλα μα μπάντ,
το Κα ρά τσι και τις άλ λες με γά λες πό λεις. Δε κά δες
δια δη λω τές τραυ μα τί στη καν, ενώ εκα το ντά δες συ νε -
λή φθη καν και φυ λα κί στη καν με βα ρι ές και ανυ πό στα -
τες κα τη γο ρί ες.

Εξα φα νί σεις, βα σα νι στή ρια 
και ανα κρί σεις

Οι δια δη λω τές -στην πλειο ψη φία τους δι κη γό ροι με
μαύ ρα κο στού μια αλ λά και εκα το ντά δες απλοί άν -
θρω ποι που μι σούν την δι κτα το ρία- κα τέ βη καν στους
δρό μους για να δεί ξουν την αλ λη λεγ γύη τους στον
Ιφτι κάρ Μο χά μεντ Τσό ντρι, τον πρό ε δρο του Ανω τά -
του Δι κα στη ρί ου που "κα θαι ρέ θη κε" από τον Μου σά -
ραφ στις 9 Μάρ τη. Ο Τσό ντρι, που αρ νεί ται να πα ραι -
τη θεί, τέ θη κε σε κατ’ οί κον πε ριο ρι  σμό. Την πε ρα σμέ -
νη Τρί τη -την ημέ ρα που επρό κει το να "απο λο γη θεί"
στο Ανώ τα το Δι κα στι κό Συμ βού λιο- οι δι κη γο ρι κοί
σύλ λο γοι κα τέ βη καν σε γε νι κή απερ γία που έκλει σε
όλα τα δι κα στή ρια της χώ ρας. Δυο κα νά λια που τόλ -
μη σαν να δεί ξουν τις κι νη το ποιή σεις ανα γκά στη καν
να στα μα τή σουν την με τά δο ση -το ένα, το Geo TV,
ύστε ρα από μια βάρ βα ρη και ισο πε δω τι κή ει σβο λή
της αστυ νο μί ας στα στού ντιό του την ώρα της εκ πο -
μπής την πε ρα σμέ νη Πα ρα σκευή.

Ο Μου σά ραφ κα τη γο ρεί τον Τσό ντρι για "υπέρ βα -
ση κα θή κο ντος". Το έγκλη μά του ήταν να ανοί ξει την
υπό θε ση των "εξα φα νί σε ων" -μι ας συ νη θι σμέ νης πρα -
κτι κής των μυ στι κών υπη ρε σιών της δι κτα το ρί ας. Η
υπό θε ση του Τσό ντρι δεί χνει ανά γλυ φα που ονει ρεύ -
ο νται να στεί λουν τον Τζα βέντ Ασλάμ ο Κα ρα μαν λής,
ο Πο λύ δω ρας και οι ει σαγ γε λείς τους.

Ο Τσό ντρι εί χε ξε κι νή σει μια εκ στρα τεία για την
ανεύ ρε ση των ιχνών εκα το ντά δων εξα φα νι σμέ νων
αντι κα θε στω τι κών που, πέ ρα από κά θε αμ φι βο λία,
έχουν απα χθεί, ανα κρι θεί, βα σα νι στεί και φυ λα κι στεί
και ίσως και εκτε λε στεί πα ρά νο μα από τις μυ στι κές
υπη ρε σί ες όχι μό νο του ίδιου του Πα κι στάν αλ λά και
της Βρε τα νί ας και των ΗΠΑ. Η διε θνής ορ γά νω ση
υπε ρά σπι σης των αν θρω πί νων δι καιω μά των Human
Rights Watch (HRW -  Πα ρα τη ρη τή ριο Αν θρω πί νων
Δι καιω μά των) έχει συλ λέ ξει στοι χεία από εκα το ντά -
δες πε ρι πτώ σεις τέ τοιων εξα φα νί σε ων.

"Η κα κο με τα χεί ρι ση από τον Πα κι στα νι κό στρα τό
και τις πο λι τι κές αρ χές ενά ντια στους πο λι τι κούς αντι -
πά λους της κυ βέρ νη σης -συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των
εκτε λέ σε ων χω ρίς δί κη, των  'εξαφα νί σε ων', των βα σα -
νι στη ρί ων και των αυ θαί ρε των συλ λή  ψε ων- έχουν αυ -
ξη θεί δρα μα τι κά υπό το κα θε στώς του Μου σά ραφ..."

Το HRW ανα φέ ρει την υπό θε ση του Σα λα χου ντίν
Αμίν, ενός Πα κι στα νού με βρε τα νι κή υπη κο ό τη τα που
κα τήγ γει λε τον Φλε βά ρη του 2005 ότι "εί χε πα ρά νο μα
φυ λα κι στεί στο Πα κι στάν για 10 μή νες. Ενώ πα ρέ με νε
φυ λα κι σμέ νος, ο Αμίν υπο στη ρί ζει ότι βα σα νί στη κε
τό σο πνευ μα τι κά όσο και φυ σι κά και υπο βλή θη κε σε
ανα κρί σεις από Βρε τα νούς, Αμε ρι κα νούς και Πα κι -
στα νούς πρά κτο ρες των μυ στι κών υπη ρε σιών" . 

Η έκ θε ση του HRW εί ναι απο κα λυ π τι κή για το μέ γε -
θος της αυ θαι ρε σί ας και της βαρ βα ρό τη τας των δυ -
νά με ων ασφα λεί ας του Μου σά ραφ. "Οι στρα τιω τι κές

και μυ στι κές υπη ρε σί ες του Πα κι στάν έχουν βα σα νί -
σει και 'εξα φα νί σει' βί αια δε κά δες αν θρώ πους στην
εύ θραυ στη νο τιο δυ τι κή επαρ χία του Μπα λο χι στάν,
μια πε ριο χή όπου οι δυ νά μεις της κυ βέρ νη σης βρί -
σκο νται αντί πα λες με μια ένο πλη εξέ γερ ση φυ λάρ χων
που λει τουρ γούν κά τω από την ομπρέ λα του Απε λευ -
θε ρω τι κού Στρα τού του Μπα λο χι στάν. Μια αε ρο πο ρι -
κή επί θε ση στις 30 Οκτώβ ρη του 2006 στην κω μό πο -
λη Κχάρ της επαρ χί ας Μπα ζα ούρ σκό τω σε 82 άτο μα,
συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων πολ λών παι διών. Ο εκ πρό σω -
πος του στρα τού υπο στή ρι ξε ότι όλοι ήταν αντάρ τες
και αρ νή θη κε να επι τρέ ψει ανε ξάρ τη τη έρευ να".

Κα τάρ ρευ ση

Την Τρί τη οι δια δη λω τές που κα τά φε ραν, πα ρά την
βί αιη κα τα στο λή της αστυ νο μί ας να φτά σουν έξω από
το Ανώ τα το Δι κα στι κό Συμ βού λιο στο Ισλα μα μπάντ
υπο δέ χτη καν τον Τσό ντρι σαν ήρωα. Πε ρι κύ κλω σαν
το αυ το κί νη το που τον με τέ φε ρε φω νά ζο ντας συν θή -
μα τα ενά ντια στον Μου σά ραφ. Ομως ήταν ο ίδιος ο
Μου σά ραφ αυ τός που εί χε επι λέ ξει τον Τσό ντρι για
την θέ ση του ανώ τα του δι κα στή πριν από δυο χρό νια.
Η στα θε ρή του στά ση ενά ντια στις πα ρα βιά σεις των
αν θρω πί νων δι καιω μά των και τις πα ρα νο μί ες της κυ -
βέρ νη σης ήταν σί γου ρα μια δυ σά ρε στη έκ πλη ξη για
τον στρα τη γό.

Ο Τσό ντρι, όμως, δεν εί ναι μό νος. Ο Μου σά ραφ,
που ήταν την επο χή εκεί νη ο ανώ τα τος διοι κη τής των
στρα τιω τι κών δυ νά με ων του Πα κι στάν, ανέ βη κε στην
εξου σία με ένα πρα ξι κό πη μα που ανέ τρε ψε την κυ βέρ -
νη ση του Να βάζ Σα ρίφ τον Οκτώ βρη του 1999. Το πρα -
ξι κό πη μα κέρ δι σε αμέ σως την υπο στή ρι ξη όχι μό νο
της άρ χου σας τά ξης του Πα κι στάν αλ λά και ολό κλη -
ρης της “διε θνούς κοι νό τη τας”. Οπως έγρα φε η εφη -
με ρί δα Fi nan ci al Ti mes “οι σύμ μα χοι αλ λά και οι  αντί -
πα λοι του Πα κι στάν, την ίδια ώρα που ψι θύ ρι ζαν για
τον ανα χρο νι σμό του πρα ξι κο πή μα τος, ένιω θαν ταυ τό -
χρο να ανα κου φι σμέ νοι που μια νέα πυ ρη νι κή χώ ρα που
εί χε μό λις βγει από έναν μι κρό πό λε μο με τον προ αιώ -
νιο εχθρό της, την Ιν δία, βρι σκό ταν κά τω από την σθε -
να ρή εξου σία ενός αξιω μα τι κού με μια φαι νο με νι κά μο -
ντέρ να όψη -ενός φι λε λεύ θε ρου του ου ί σκι σε μια

Ισλα μι κή δη μο κρα τία”. Το 2002 ο “φι λε λεύ θε ρος αξιω -
μα τι κός του ου ί σκι” έγι νε ένας από τους πιο πι στούς
και ση μα ντι κούς συμ μά χους του Μπους στον “πό λε μο
κα τά της τρο μο κρα τί ας”. Και ένας από τους πιο πε τυ -
χη μέ νους “με ταρ ρυθ μι στές της αγο ράς” μέ σα στο ίδιο
το Πα κι στάν. “Ολες οι κυ βερ νή σεις στο πα ρελ θόν μι -
λού σαν στο Πα κι στάν για ιδιω τι κο ποιή σεις”, έλε γε χα -
ρα κτη ρι στι κά ο Ρε ζά ουρ-Ρα χίμ, ο επι κε φα λής του πα -
κι στα νι κού τμή μα τος της αμε ρι κα νι κής τρά πε ζας
JPMor gan. “Ο Μου σά ραφ, όμως, τις επέ βαλ λε πραγ -
μα τι κά με έναν συ στη μα τι κό τρό πο. Χρειά στη κε πο λι τι -
κή θέ λη ση...” Και εξα φα νί σεις και πα ρά νο μες φυ λα κί -
σεις και βα σα νι στή ρια και δο λο φο νί ες “ξέ χα σε” να συ -
μπλη ρώ σει ο τρα πε ζί της που ξε τσί πω τα δη λώ νει ότι “οι
επεν δυ τές θέ λουν συ νέ χεια...”

Ο “πό λε μος κα τά της τρο μο κρα τί ας”, όμως, δεν
πη γαί νει κα λά για τον Μπους. Και πη γαί νει ακό μα χει -
ρό τε ρα για τον Μου σά ραφ -έναν φι λο α με ρικανό δι -
κτά το ρα σε μια μου σουλ μα νι κή χώ ρα με έναν πλη θυ -
σμό που έχει δεί ξει πολ λές φο ρές έμπρα κτα, με μα ζι -
κές δια δη λώ σεις στους δρό μους, πό σο μι σεί τον
Μπους και τον πό λε μό του. Πέρ σι ο Μου σά ραφ ανα -
γκά στη κε να επι τρέ ψει στην βό ρεια επαρ χία του Βα ζι -
ρι στάν να απο κτή σει “ντε φά κτο” την ανε ξαρ τη σία
της: ο Πα κι στα νι κός στρα τός απο χώ ρη σε και η επαρ -
χία έγι νε ορ μη τή ριο της Αφγα νι κής αντί στα σης -”των
Τα λι μπάν” σύμ φω να με την ορο λο γία του Μπους. Μέ -
σα στο αμε ρι κα νι κό κα τε στη μέ νο έχουν ξε σπα θώ σει
οι φω νές που βλέ πουν πια τον Μου σά ραφ σαν ένα
άχρη στο και επι κίν δυ νο υπό λειμ μα από το πα ρελ θόν.
Η “διε θνής κοι νό τη τα”, που το 1999 και το 2001 θαύ -
μα ζε τον “στρα τη γό του ου ί σκι” τρέ μει τώ ρα στην
ιδέα ότι η κρί ση στο ανώ τα το δι κα στή ριο μπο ρεί να
πυ ρο δο τή σει μια γε νι κή κοι νω νι κή έκρη ξη στο Πα κι -
στάν -σε μια χώ ρα που συ νο ρεύ ει όχι μό νο με το
Αφγα νι στάν αλ λά και το Ιράν. Για αυ τό έχουν αρ χί σει
να μι λά νε για εκλο γές και δη μο κρα τία και να ανα σύ -
ρουν από το κα λά θι των αχρή στων δι ε φθαρ μέ νους
πο λι τι κούς σαν την Μπα να ζίρ Μπού το ή τον Σα ρίφ.

Τους ευ χόμα στε ολό ψυ χα να γί νουν οι εφιάλ τες
τους πραγ μα τι κό τη τα.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Ανέ βα λε επ’ αό ρι στον την από -
φα σή του ο Άρειος Πά γος, σχε τι -
κά με την έκ δο ση του Τζα βέντ
Ασλάμ στο Πα κι στάν, την Πα ρα -
σκευή 16 Μάρ τη όπου  εί χε ορι -
στεί ως ημέ ρα έκ δο σης της από -
φα σης. 

Σύμ φω να με τη δή λω ση του
προ έ δρου του δι κα στη ρί ου   “χρει-
ά ζε ται να διε ρευ νη θεί το εν δε χό -
με νο ύπαρ ξης συμ φω νί ας έκ δο -
σης με τα ξύ Ελ λά δας και  Πα κι -
στάν”.  Στην προ η γού με νη δί κη
στο Εφε τείο όπου ο Τζα βέντ εί χε
αθω ω θεί ομό φω να εί χε ανα φερ θεί
ρη τά ότι δεν υπάρ χει τέ τοια συμ -
φω νία και άρα προ κα λεί εντύ πω ση
πώς αυ τό δεν ήταν γνω στό στους
δι κα στές του Αρεί ου Πά γου. 

Η από φα ση του Άρει ου Πά γου
δεν επι τρέ πει, προς το πα ρόν, την
απέ λα ση του Τζα βέντ Ασλάμ στο
δι κτα το ρι κό κα θε στώς του Μου -
σά ραφ, αφή νει όμως ανοι κτό το
ζή τη μα του τι θα συμ βεί σε πε ρί -
πτω ση που υπο γρα φεί στο μέλ λον
τέ τοια δια κρα τι κή συμ φω νία. «Εί -
ναι προ κλη τι κά φα νε ρή η προ σπά -
θεια ευ θυ γράμ μι σης της ελ λη νι -
κής κυ βέρ νη σης με τις απαι τή σεις
της χού ντας του Πα κι στάν. Ιδιαί τε -
ρα μά λι στα σε μια στιγ μή που ο δι -
κτά το ρας Μου σά ραφ δεν δί στα σε
να πα ραι τή σει τον αντί στοι χο πρό -
ε δρο του Αρεί ου Πά γου του Πα κι -
στάν επει δή δια μαρ τυ ρή θη κε για
εξα φα νί σεις και απα γω γές πα κι -
στα νών πο λι τών. Σε μια τό σο “δη -
μο κρα τι κή” χώ ρα ήθε λαν να στεί -
λουν τον πρό ε δρο της Πα κι στα νι -
κής Κοι νό τη τας Ελ λά δας για να δι -
κα στεί» ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο και της Πα κι στα νι κής Κοι -
νό τη τας.

Η από φα ση του Αρεί ου Πά γου
εί ναι άλ λη μία νί κη όλων όσων
στά θη καν στο πλευ ρό του Τζα βέντ
Ασλάμ και ολό κλη ρου του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος που πα λεύ ει
ενά ντια στην πε ρι στο λή των δη μο -
κρα τι κών δι καιω μά των.  Αυ τή την
αλ λη λεγ γύη  έδει ξαν χι λι ά δες δια -
δη λω τές στο με γά λο αντι πο λε μι κό
συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ τη που
βά δι σαν πλάι πλάι μα ζί με την Πα -
κι στα νι κή Κοι νό τη τα και θα συ νε χί -
σουν μέ χρι να κα τα ρεύ σει ορι στι -
κά η σκευω ρία σε βά ρος του, μέ -
χρι να τι μω ρη θούν οι ένο χοι για
τις απα γω γές των πα κι στα νών. 

EΛEYΘEPOΣ

O TZABENT

αλλά 

με απειλή

ομηρίας

από Aρειο

Πάγο

Tρίζει η χούντα 
του Mουσάραφ Διαδήλωση 

δικηγόρων 

στο Iσλαμαμπάντ

ΠAKIΣTAN
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«Όλες οι εκρήξεις χρειάζονται φλόγα. Και για να
δι α τη ρη θεί η φω τιά που ξε σπά ει, χρειά ζε ται να υπάρ -
χει το «υλι κό» που την κρα τά ει ανα μέ νη. Λο γι κά, μπο -
ρεί να υπο θέ σει κα νείς, πως ακό μη κι αν δεν εί χε
υπάρ ξει τη συ γκε κρι μέ νη στιγ μή η «φλό γα», το νο μο -
σχέ διο για τη «με ταρ ρύθ μι ση» στα πα νε πι στή μια, αρ -
γά ή γρή γο ρα θα εί χε πα ρου σια στεί (ως αφορ μή και
ασύγ γνω στο πρό σχη μα, έστω..) κά ποια άλ λη. Να θυ -
μί σου με, απλώς, πως μό λις μια εβδο μά δα πριν απο
τον εκρη κτι κό «Μάη του ‘68», η έγκυ ρη «Μοντ» δια πί -
στω νε βα ριε στη μέ να με πρω το σέ λι δο τί τλο της πως
«Η Γαλ λία πλήτ τει»..

Δεν επι χει ρού με ασύμ βα τες συ γκρί σεις. Επι ση μαί -
νου με, απλώς, πως σε συν θή κες κοι νω νι κής ρευ στό -
τη τας και αβε βαιό τη τας, αρ κεί μια.. «ασή μα ντος
αφορ μή» για να ξε κι νή σει ένας κύ κλος που αστρα -
πιαία μπο ρεί απο «ανώ δυ νος και ελέγ ξι μος» να με τα -
τρα πεί σε άκρως επι κίν δυ νη τρο χιά που θα κυ ριαρ χεί -
ται απο τις δι κές της δυ να μι κές και οι οποί ες δύ σκο λα
και πά ντως όχι χω ρίς κό στος θα ελεγ χθούν μέ χρι να
απο κα τα στα θεί μια προ βλέ ψι μη ισορ ρο πία. Και με τη
δι κή μας πε ρί πτω ση, δεν ήταν μό νο οτι δό θη κε η
αφορ μή, το νο μο σχέ διο για τις με ταρ ρυθ μί σεις, αλ λά
τη φω τιά που άνα ψε, δι ά φο ρες πλευ ρές με τη δι κή
τους «λο γι κή» η κα θε μιά και με στό χο «οφέ λη» κο ντό -
φθαλ μα φρό ντι σαν να συ ντη ρούν με «υλι κό» χω ρίς να
δια νο ού νται πως κά ποια στιγ μή θα μπο ρού σε να ξε -
φύ γει απο τον (υπο τι θέ με νο..) έλεγ χό τους».

Καθη με ρι νή 18 Μάρτη

Ο
ταν η Κα θη με ρι νή ανη συ χεί ότι η κα τά στα ση
βρί σκε ται εκτός ελέγ χου, τό τε πραγ μα τι κά
εί ναι και ρός για την Αρι στε ρά να πά ρει την

πρω το βου λία των κι νή σε ων. 

Εδώ και ένα χρό νο, από τό τε που ξε κί νη σαν  οι κι -
νη το ποιή σεις των φοι τη τών και των Πα νε πι στη μια -
κών  ενά ντια στην εκ παι δευ τι κή «με ταρ ρύθ μι ση»,
έχουν ακου στεί πολ λές και δι α φο ρε τι κές θε ω ρί ες
γύ ρω απ’ αυ τό το ζή τη μα.  

Στην αρ χή κυ ριαρ χού σαν οι από ψεις της δυ σπι -
στί ας: οι πιο πολ λοί ανα λυ τές δεν πί στευαν ότι η
«γε νιά του φρα πέ» μπο ρού σε να προ βά λει σο βα ρή
αντί στα ση στα σχέ δια μι ας κυ βέρ νη σης που έμοια ζε
να προ χω ρά ει χω ρίς αντι πο λί τευ ση. 

Οταν όμως το κί νη μα των κα τα λή ψε ων απέ δει ξε
τις ικα νό τη τες και τις αντο χές του φτά νο ντας  να
πρω τα γω νι στεί στις εξε λί ξεις τους τρεις τε λευ ταί -
ους μή νες, τό τε οι τό νοι άλ λα ξαν. Από την «αφυ ψη -
λού» αντι με τώ πι ση της Μα ριέτ τας πε ρά σα με σε κι -
νή σεις πα νι κού, με τον Πο λύ δω ρα να μι λά ει για
«αντάρ τι κο πό λε ων» και τον Κα ρα μαν λή να βλέ πει
«φα σί στες» πί σω από τις φοι τη τι κές κι νη το ποιή σεις. 

Δυ στυ χώς οι δυ νά μεις της κοι νο βου λευ τι κής Αρι στε -
ράς συ νέ χι σαν να υπο τι μούν το κί νη μα. Αρ χι σαν να αν -
θούν οι «θε ω ρί ες» ότι η κυ βέρ νη ση με την αδιαλ λα ξία
της συ ντη ρεί συ νει δη τά την έντα ση για τί βλέ πει ότι
μπο ρεί να δι α τη ρεί το προ βά δι σμα στις δη μο σκο πή -
σεις. Αυ τές εί ναι αντι λή ψεις τό σο ρη χές όσο και οι προ -
η γού με νες που  θε ω ρού σαν τη νε ο λαία απο λί τι κη και
αδιά φο ρη. Χά νουν από τα μά τια τους τό σο τη δυ να μι κή
του κι νή μα τος, όσο και τις αδυ να μί ες της κυ βέρ νη σης. 

Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις εί ναι μό νο η κο ρυ φή
ενός πα γό βου νου με  τε ρά στιες δια στά σεις. Η αντί -
στα ση στις ιδιω τι κο ποιή σεις και συ νο λι κό τε ρα στις
νε ο φι λε λεύ θε ρες «με ταρ ρυθ μί σεις» απλώ νε ται βα -
θιά μέ σα σε ολό κλη ρη την ερ γα τι κή τά ξη. Δεν υπάρ -
χει ερ γα τι κή οι κο γέ νεια που να μην έχει τέ τοιες

εμπει ρί ες, όχι μό νο από τις σπου δές των παι διών
της  αλ λά και από κά θε πλευ ρά της ζω ής και της
δου λε ι άς των πα τε ρά δων και των  μα νά δων, όπου κι
αν ερ γά ζο νται: στις τρά πε ζες,  στα λι μά νια,  στα νο -
σο κο μεία,  στους δή μους,  στα σχο λεία....

Αυ τός εί ναι  ο πραγ μα τι κός λό γος για τί τό νοι λά -
σπης και πλή θος προ κλή σεις έχουν απο τύ χει να απο -
μο νώ σουν το κί νη μα. Το πραγ μα τι κό πο λι τι κό ζή τη μα
δεν εί ναι οι αντο χές των φοι τη τών, αλ λά η εξώ φθαλ μη
αδυ να μία της κυ βέρ νη σης να συ νε χί σει έτσι. Μπο ρεί ο
Κα ρα μαν λής και οι υπουρ γοί του να συ νε χί σουν άλ -
λους δώ δε κα μή νες μέ χρι τις εκλο γές με πα γω μέ νες
όλες τις άλ λες «με ταρ ρυθ μί σεις» μέ χρι να «ξε μπερ δέ -
ψουν» με τους φοι τη τές; Μπο ρεί αυ τή η κυ βέρ νη ση
μέ σα σε αυ τό το κλί μα να αντέ ξει και μια σύ γκρου ση
στα λι μά νια ή με οποιο δή πο τε άλ λο ορ γα νω μέ νο κομ -
μά τι της ερ γα τι κής τά ξης; Προ φα νώς, όχι. 

Κι  όμως,  στα επι τε λεία της κοι νο βου λευ τι κής
αντι πο λί τευ σης  και των συν δι κα λι στι κών ηγε σιών,  η
συλ λο γι στι κή που επι κρα τεί εί ναι η ανα ζή τη ση
«στρα τη γι κής ε ξό δου». Με απλά λό για, αυ τό που
τους απα σχο λεί εί ναι με ποια φόρ μου λα μπο ρούν να
στα μα τή σουν οι κι νη το ποιή σεις, έτσι ώστε οι εκλο -
γές να μην γί νουν στο ση με ρι νό κλί μα όπου οι δη μο -
σκο πή σεις δί νουν προ βά δι σμα στη ΝΔ. 

Δεν υπάρ χει πιο σί γου ρος τρό πος για να χά σουν
και τις εκλο γές και να επι βά λουν στο κί νη μα μια άδι-
κη ήτ τα. Αν κά τι θα έπρε πε να δι δα χθούν από τους
τε λευ ταί ους δώ δε κα μή νες,  εί ναι ότι οι φοι τη τές με
τις κα τα λή ψεις τους κέρ δι σαν νί κες ακρι βώς για τί
δεν δί στα σαν να τε ντώ σουν το σκοι νί απέ να ντι
στους υπουρ γούς του Κα ρα μαν λή. 

Η κυ βέρ νη ση δεν έχει τον έλεγ χο της κα τά στα σης.
Δεν εί ναι ώρα για «ρε α λι στι κή έξο δο» του κι νή μα τος,
εί ναι ώρα για να βγουν τα συν δι κά τα στο πλευ ρό των
φοι τη τών και να δεί ξουν την έξο δο και στον Κα ρα μαν λή
και σε όλο το πρό γραμ μα των «με ταρ ρυθ μί σε ων».

Eκτός ελέγχου...

Στηρίξτε
τη δική
σας φωνή

OIKONOMIKH
EΞOPMHΣH
για την
εργατική
αλληλεγγύη

Ξε κι νά με την και νούρ για κα μπά νια
για την οι κο νο μι κή ενί σχυ ση της Ερ γα -
τι κής Αλ λη λεγ γύ ης, με στό χο να φτά -
σου με και να ξε πε ρά σου με τα 100.000
ευ ρώ! Εί ναι ένας με γά λος και φι λό δο -
ξος στό χος, όπως εί ναι αντί στοι χα και
οι στό χοι που βά ζει το ίδιο το κί νη μα
που συ γκρού ε ται με την κυ βέρ νη ση
της ΝΔ και το σύ στη μα του πο λέ μου
και του κέρ δους. 

Μπο ρού με να τα κα τα φέ ρου με, με
την δι κή σας βο ή θεια. Όλων εσάς που
βρε θή κα με μα ζί στις φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις, στις απερ γί ες των εκ παι δευ τι -
κών, στα αντι πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια,
στους αγώ νες για τα δη μο κρα τι κά μας
δι καιώ μα τα και ελευ θε ρί ες.

Και να κά νου με μ’ αυ τόν τον τρό πο
την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη ακό μα κα λύ -
τε ρη, πιο πλού σια και ενη με ρω μέ νη,
ένα ακό μα πιο αιχ μη ρό όπλο στην πά -
λη για ν’ αλ λά ξου με τον κό σμο.

Ενι σχύ στε οι κο νο μι κά όσο πε ρισ σό -
τε ρο μπο ρεί τε! 

Η “Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη” στη ρί ζει
τις κα τα λή ψεις μας. Με τα φέ ρει από τα
κά τω αυ τού σιες τις εξε λί ξεις. Μας δί -
νει την δυ να τό τη τα να πη γαί νου με
στους ερ γα τι κούς χώ ρους και να ορ -
γα νώ νου με τον κοι νό αγώ να φοι τη τές
κι ερ γά τες. Για να νι κή σει το κί νη μα
σή με ρα αλ λά και η προ ο πτι κή για μια
άλ λη κοι νω νία, ο σο σια λι σμός. Αξί ζει
να την ενι σχύ σου με οι κο νο μι κά για να
μπο ρέ σει να συ νε χί σει το ίδιο επα να -
στα τι κά. 

Χρι στί να Βα σι λο πού λου
φοι τή τρια ΑΣΟ ΕΕ

Η “Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη” εί ναι μια
εφη με ρί δα που προ ω θεί με συ νέ πεια
ιδε ο λο γι κούς και πο λι τι κούς στό χους.
Υπη ρε τεί και αυ τή την οι κο δό μη ση μι -
ας αντι κα πι τα λι στι κής και διε θνι στι κής
αρι στε ράς. Συμ βά λει στη δη μιουρ γία
των κοι νω νι κών και πο λι τι κών με τώ πων
για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή. Εί ναι
ένα από τα “λου λού δια” που πρέ πει να
βο η θή σου με για να αν θί σουν.

Κώ στας Πα πα δά κης
δι κη γό ρος
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M
ε με γα λύ τε ρες και
ακό μα πιο ορ γι σμέ -
νες δια δη λώ σεις σε

όλες τις με γά λες πό λεις της
χώ ρας συ νέ χι σαν στις 15
Mάρ τη οι φοι τη τές των κα τα -
λή ψε ων τον αγώ να τους ενά -
ντια στο νέο νό μο πλαί σιο
για τα Πα νε πι στή μια. H
άγρια κα τα στο λή της αστυ -
νο μί ας στο πα νελ λα δι κό συλ -
λα λη τή ριο της 8 Mάρ τη, δεν
πτό η σε τους φοι τη τές που
κα τέ βη καν για άλ λη μια φο -
ρά κα τά χι λι ά δες στους δρό -
μους.

Πά νω από 15.000 φοι τη -
τές βά δι σαν στην Aθή να, δεί -
χνο ντας στον Πο λύ δω ρα και
σε όλη την κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή ότι τί πο τα δεν μπο ρεί
να τους τρο μο κρα τή σει. Πα -
ρά τις προ κλή σεις της αστυ -
νο μί ας που γύ ρω από το χώ -
ρο της συ γκέ ντρω σης στα -
μα τού σε, έκα νε ελέγ χους σε
φοι τη τές και προ χω ρού σε σε
"προ λη πτι κές" προ σα γω γές,
οι δια δη λω τές πλημ μύ ρι σαν
από νω ρίς τα Προ πύ λαια. H
απο φα σι στι κό τη τα των φοι -
τη τών, ότι αυ τός ο νό μος θα
μεί νει στα χαρ τιά, εκ φρα ζό -
ταν με συν θή μα τα, πα λα μά -
κια και τρα γού δια.

Aπό τα μι κρό φω να, οι ομι -
λη τές απαι τού σαν από την
αστυ νο μία να στα μα τή σει
τους ελέγ χους, να αφή σει
ελεύ θε ρους όλους τους φοι -
τη τές και να απο μα κρυν θεί
από τη συ γκέ ντρω ση. Πράγ -
μα τι, λί γο αρ γό τε ρα όλοι οι
φοι τη τές αφέ θη καν από τη
ΓA ΔA, ενώ όταν η πο ρεία ξε -
κί νη σε για τη Bου λή, η αστυ -
νο μία εί χε εξα φα νι στεί. H
απου σία της από τους δρό -
μους και η ει ρη νι κή δια δή -
λω ση που ακο λού θη σε, έδει -
ξε ποι ος πραγ μα τι κά ευ θύ -
νε ται για τα επει σό δια στις
πο ρεί ες. 

Aμέ σως με τά, συ νε δρί α σε
στην Iα τρι κή το πα να θη ναϊ κό
Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ -
νε λεύ σε ων και Kα τα λή ψε ων
για να απο φα σι στούν τα επό -
με να βή μα τα κλι μά κω σης
του κι νή μα τος. 

H αί σθη ση της νί κης των
φοι τη τών απέ να ντι στην
προ σπά θεια της κυ βέρ νη -
σης να κα τα στεί λει το κί νη -
μα ήταν έντο νη. H πλειο ψη -
φία των εκ προ σώ πων των
κα τα λή ψε ων τό νι ζε την ανά -
γκη της με γα λύ τε ρης σύν δε -
σης με τους ερ γα ζό με νους
και τα συν δι κά τα για γε νι κή
απερ γία σαν απα ραί τη τη συ -
νέ χεια.

"Tο πα νό μας σή με ρα
έγρα φε 'Kά τω η χού ντα' κι
αυ τό για τί συ νέ χεια μας μι -

λά νε για δη μο κρα τία", εί πε η
εκ πρό σω πος του Bιο λο γι -
κού, "Oι κα τα λή ψεις δεν
μειώ νο νται και έτσι χρειά ζε -
ται να συ νε χί ζου με, με κα τα -
λή ψεις και δια δη λώ σεις για
να μην εφαρ μο στεί πο τέ ο
νό μος, για να τον πά ρουν πί -
σω. Oπως έγι νε το '79, όπως
έγι νε πρό σφα τα στη Γαλ λία".

"Xρειά ζε ται να γί νου με πιο
αντι κυ βερ νη τι κοί, ως το κόκ -
κα λο", εί πε η εκ πρό σω πος
του Mα θη μα τι κού, "Xρειά ζε -
ται να φτιά ξου με μέ τω πο με
τους ερ γα ζό με νους, να κα λέ -
σου με κά θε σύλ λο γο και σω -
μα τείο μα ζί μας. Θα νι κή σου -
με".

"Oι κα τα λή ψεις δε στα μα -
τούν με τί πο τα", εί πε η Eυ δο -
κία Mου στά κα από το Nο μι -
κό, "Σή με ρα δεί ξα με ότι τί πο -
τα δε μας πά ει πί σω. Kαι
επει δή όλοι μας λέ με για τη
σύν δε ση με τους ερ γα ζό με -
νους, υπάρ χει η ημε ρο μη νία
που αυ τή μπο ρεί να γί νει
πρά ξη. Eί ναι στις 28 Mάρ τη
όπου ήδη η AΔE ΔY έχει κη -
ρύ ξει 24ωρη απερ γία και
πρέ πει να εί μα στε στο δρό μο
σε μια πα νελ λα δι κή δια δή λω -
ση στην Aθή να. 

Mπο ρού με να πι έ σου με
και την ΓΣEE να με τα τρέ ψει
αυ τή την ημε ρο μη νία σε πα -
νερ γα τι κή απερ γία. Eπι πλέ ον
μην ξε χνά με τη σύν δε σή μας
με το αντι πο λε μι κό κί νη μα.
Θέ λου με λε φτά για την παι -
δεία και όχι για πο λέ μους και
εξο πλι σμούς. Nα βγει ξε κά -
θα ρη από φα ση από το συ -
ντο νι στι κό ότι δια δη λώ νου με
στις 17 Mάρ τη στις 2μμ στο
Σύ νταγ μα".

"H λύ ση δεν εί ναι να κα τε -

βαί νου με στις δια δη λώ σεις
για πό λε μο", εί πε ο εκ πρό σω -
πος των Mη χα νο λό γων του
EMΠ, "H πραγ μα τι κή απά ντη -
ση στην κα τα στο λή εί ναι η
πο λι τι κή κλι μά κω ση, δη λα δή
οι ερ γα ζό με νοι. Aπαι τού με
τη γε νι κή απερ γία στις 22/3
από τα συν δι κά τα για να κα -
λυ φθούν οι ερ γα ζό με νοι που
θέ λουν να απερ γή σουν".

Tο Συ ντο νι στι κό απο φά σι -
σε μια νέα με γά λη πα νελ λα δι -
κή δια δή λω ση των κα τα λή ψε -
ων στην Aθή να για την Πέ -
μπτη 22 Mάρ τη, απευ θύ νο -
ντας πα ράλ λη λα κά λε σμα
στα συν δι κά τα να κη ρύ ξουν
απερ γία την ίδια μέ ρα. Eπί -
σης απο φά σι σε τη συμ με το χή
των κα τα λή ψε ων στο αντι πο -
λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17
Mάρ τη στο Σύ νταγ μα, ακο -
λου θώ ντας το πα ρά δειγ μα
του Συ ντο νι στι κού Iω αν νί νων,
του Συ ντο νι στι κού TEI Pε θύ -
μνου και δε κά δων ακό μα σχο -
λών σε όλη την Eλ λά δα.

Πά νω από 2.500 φοι τη τές
και ερ γα ζό με νοι δια δή λω σαν
στα Γιάν νε να. "Hταν η με γα -
λύ τε ρη κι νη το ποί η ση μέ χρι
στιγ μής στην πό λη", μας εί πε
η Aλ κη στις Πο λυ χρό νη από
το τμή μα Eπι στη μών Tέ χνης,
"Φά νη κε κα θα ρά ότι οι φοι τη -
τές εξορ γί στη καν από την
κα τα στο λή της 8 Mάρ τη και
μα ζί τους πολ λοί ερ γα ζό με -
νοι. Hταν τό σο με γά λη η πο -
ρεία που φτά σα με ως τη λί -
μνη για να ακου στού με σε
όλη την πό λη. Σε όλη τη
διάρ κεια φω να ζα με το σύν -
θη μα 'Xη μι κά, συλ λή ψεις,
πυ ρο βο λι σμοί, κά τω η χού -
ντα του Kα ρα μαν λή' και το
και νούρ γιο 'Πά με πά λι όπως

το '79, με ψη φι σμέ νο νό μο,
κα τά λη ψη ξα νά'. 

Xι λι ά δες ήταν οι φοι τη τές
που δια δή λω σαν και στη
Θεσ σα λο νί κη. "Hταν μια ζω -
ντα νή και μα ζι κή πο ρεία με
φο βε ρό παλ μό", μας εί πε ο
Nί κος Tουρ νάς, "Aκο λου θή -
σα με μια με γά λη δια δρο μή
για να μας δει όλη η πό λη.
Mα ζί μας ήταν οι πα νε πι στη -
μια κοί της ΠOΣ ΔEΠ, οι κα θη -
γη τές της OΛ ME και άλ λοι
ερ γα ζό με νοι με το πα νό του
Συ ντο νι στι κού Eρ γα ζό με νων
και Φοι τη τών. Πε ρά σα με
μπρο στά από το αμε ρι κα νι κό
προ ξε νείο φω νά ζο ντας αντι -
πο λε μι κά και αντι μπε ρια λι -
στι κά συν θή μα τα και κα τα λή -
ξα με στο υπουρ γείο. Mε τά
γυ ρί σα με πί σω στα Πα νε πι -
στή μια.

Στο γυ ρι σμό, η αστυ νο μία
προ σπά θη σε να με τα φέ ρει το
κλί μα της 8 Mάρ τη στη Θεσ -
σα λο νί κη, πε τώ ντας κρο τί δες
και προ σπα θώ ντας να μας
δια λύ σει. Oμως δεν τα κα τά -
φε ρε. Aυ τή τη Tε τάρ τη 21/3
οι κα τα λή ψεις δια δη λώ νουν
από τα Πα νε πι στή μια ως τα
Δι κα στή ρια για να δι εκ δι κή -
σουν την αθώ ω ση των 61
συλ λη φθέ ντων της 8 Mάρ τη,
πολ λοί από τους οποί ους δι -
κά ζο νται την ίδια μέ ρα στην
Aθή να. Tην επό με νη ημέ ρα,
22 Mάρ τη, ετοι μά ζο νται για
το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή -
ριο στην Aθή να. Θα εί ναι και
πά λι μια με γά λη κι νη το ποί η -
ση, δε κά δων χι λιά δων αν θρώ -
πων που θα δεί ξει ότι όσα ζή -
σα με στις 8 Mάρ τη δεν έχουν
γί νει φό βος αλ λά ορ γή".

Λένα Bερδέ

Νο 7604

Oι καταλήψεις επιμένουν

Οι κα τα λή ψεις των πα νε πι στη μί ων στην Ελ λά δα για πά νω από δύο μή -
νες ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της παι δεί ας αλ λά και η σκλη ρή

κα τα στο λή με την οποία αντι με τω πί ζει η κυ βέρ νη ση το φοι τη τι κό κί νη μα
και τους απερ γούς της ΠΟΣ ΔΕΠ ήταν φυ σι κό να μην αφή σει αδιά φο ρους
τους έλ λη νες φοι τη τές στο Πα ρί σι. Ετσι την προ η γού με νη βδο μά δα ιδρύ -
θη κε η “πρω το βου λία ελ λή νων φοι τη τών και ερ γα ζο μέ νων στο Πα ρί -
σι” που την Πα ρα σκευή ορ γά νω σε ωριαία κα τά λη ψη στο ελ λη νι κό προ ξε -
νείο στο Πα ρί σι με 40 και πλέ ον φοι τη τές και ερ γα ζό με νους και δύο πα νό
που έγρα φαν “Αλ λη λεγ γύη στο ελ λη νι κό φοι τη τι κό κί νη μα” και “Με ΜΑΤ
και βία δε γί νε ται παι δεία”. 

Η κι νη το ποί η ση προ βλή θη κε στην ιστο σε λί δα των Νέ ων και το in.gr αλ -
λά και από αρι στε ρές γαλ λι κές εφη με ρί δες. Σε μά ζε μα που κά να με την
Κυ ρια κή με ακό μα πε ρισ σό τε ρο κό σμο από αυ τόν της κι νη το ποί η σης
απο φα σί σα με να συ νε χί σου με τη δρά ση μας με ένα κεί με νο υπο γρα φών
αλ λά κυ ρί ως ορ γα νώ νο ντας μια δια μαρ τυ ρία με αφορ μή την επί σκε ψη
του Υπουρ γού Πο λι τι σμού Βουλ γα ρά κη στο Πα ρί σι την Τε τάρ τη. Έχου με
γρά ψει προ κή ρυ ξη στα γαλ λι κά και τα ελ λη νι κά που ενη με ρώ νει για την
κα τά στα ση στην Ελ λά δα και το κί νη μα της παι δεί ας αλ λά και για το πα -
ρελ θόν του Βουλ γα ρά κη ως Υπουρ γού των υπο κλο πών και των απα γω -
γών των 28 Πα κι στα νών με τα να στών. 

Επί σης, αυ τή τη βδο μά δα ανα μέ νο νται ψη φί σμα τα αλ λη λεγ γύ ης στο κί -
νη μα στην Ελ λά δα από συν δι κά τα όπως η SUD και η UNEF, ενώ σχε τι κά
κεί με να έχουν ήδη δη μο σιευ τεί στην εφη με ρί δα της LCR, της JCR και σε
έντυ πα που εκ δί δουν οι αντι νε ο φι λε λεύ θε ρες επι τρο πές.

Μπά μπης Κου ρουν δής, Πα ρί σι

Ο πρώ τος σταθ μός της αντι πο λε -
μι κής εβδο μά δας στο Ηρά -

κλειο ήταν η πα ρά στα ση δια μαρ τυ -
ρί ας που ορ γά νω σαν κοι νό τη τες με -
τα να στών και η Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο την πα ρα μο νή της
άφι ξης του Jim my Mas sey στο Ηρά -
κλειο. Απαι τή σα με να δο θούν άμε -
σα τα χαρ τιά πα ρα μο νής σε όλους
τους με τα νά στες, οι οποί οι εδώ και
μή νες έχουν να αντι με τω πί σουν από
τη μια τη γρα φειο κρα τι κή κωλ υ σιερ -
γία των υπη ρε σιών και από την άλ -
λη την επί θε ση στα δη μο κρα τι κά δι -
καιώ μα τα από την κυ βέρ νη ση. 

Την επο μέ νη ο Jim my Mas sey αν
και κα τέ φτα σε στο Ηρά κλειο ου σια -
στι κά μό νο για την εκ δή λω ση της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
πρό λα βε να γί νει το επί κε ντρο της
πο λι τι κής ζω ής του Πα νε πι στη μίου.
Οι το πι κές εφη με ρί δες εί χαν αφιε -
ρώ σει ακό μη και ολο σέ λι δα άρ θρα
στον ερ χο μό του και την εκ δή λω ση
της Συμ μα χί ας τις προ η γού με νες
ημέ ρες ενώ εφη με ρί δες και κα νά -
λια έτρε ξαν να πά ρουν συ νέ ντευ ξη
από τον πρώ ην πε ζο ναύ τη και φοι -
τη τές της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
που ορ γά νω σαν την με γά λη εκ δή -
λω ση στις σχο λές τους.

Την εκ δή λω ση πα ρα κο λού θη σαν
συ νο λι κά πά νω από 100 φοι τη τές,
μα θη τές και ερ γα ζό με νοι σε μια
πλού σια συ ζή τη ση. Ο Jim my συ νέ -
δε σε με μαρ ξι στι κή ακρί βεια τη δη -
μό σια δω ρε άν παι δεία με τους πο -
λέ μους του Bush ανα φέ ρο ντας
στους φοι τη τές των μα θη μά των
στα οποία κά να με πα ρεμ βά σεις
«συ νε χί στε τώ ρα τις κα τα λή ψεις

για τί αλ λιώς θα ανα γκά ζε στε να
σκο τώ νε τε για να έχε τε δω ρε άν
παι δεία-όπως πρέ πει να κά νει κά -
ποιος στις ΗΠΑ». Ανα λύ ο ντας τις
συν θή κες υπό τις οποί ες ανα γκά -
ζο νται οι νέ οι στην Αμε ρι κή να κα -
τα τα χθούν στο στρα τό έβγα λε όλο
το πο λι τι κό κα τη γο ρώ του προς
τον Μπους. Στην ομι λία του κα τέ -
δει ξε ότι στην ου σία τα όπλα μα ζι -
κής κα τα στρο φής που τό σο ενα -
γώ νια «ψά χνει» ο πρό ε δρος των
ΗΠΑ στη Μ. Ανα το λή απλά χρη σι -
μο ποιού νται από τον κα το χι κό
στρα τό στο Ιράκ ενα ντίον αμά χων.
Ακό μη , τό νι σε ότι η φυ λα κές Gua -
nta na mo βρί σκο νται σε συ νε χή
σύν δε ση με την κα το χή του Ιράκ
και τρο φο δο τού νται από αυ τή.

Απέ να ντι σε όλη αυ τή τη βαρ βα -
ρό τη τα το αντι πο λε μι κό κί νη μα στις
ΗΠΑ με μπρο στά ρη δες τους Βε τε -
ρά νους του Ιράκ Ενά ντια στον Πό λε -
μο αντε πι τί θε ται παρ’ ότι το FOX
News, το NBC και τα άλ λα τη λε ο πτι -
κά δί κτυα εί τε εθε λο τυ φλούν μπρο -
στά στην ορ γή του κό σμου, τους βε -
τε ρά νους του Ιράκ και το 75% των
Αμε ρι κά νων ενά ντια στον πό λε μο. 

Στην Αθή να δώ σα με τη συ νέ χεια
του πα γκό σμιου αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος και την αρ χή του τέ λους
της κυ βέρ νη σης. Ας εί ναι η απερ -
για κή 28η Μάρ τη μια κα λο λου -
στρα ρι σμέ νη από φοι τη τές κι ερ -
γά τες τα φό πλα κα για τις με ταρ -
ρυθ μί σεις του πο λέ μου και η πο -
ρεία της εν λό γω ημέ ρας επι τά -
φιος για αυ τή την κυ βέρ νη ση.

Συμ μα χία Στα μα τή στε τον

Πό λε μο, Ηρά κλειο

ME AIΣΘHΣH THΣ NIKHΣ

Γράμμα απ’το Παρίσι

HPAKΛEIO

Mαθητές στο φοιτητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 15 Mάρτη
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Ε
να νέο σκάν δα λο συ γκλο νί ζει την κυ -
βέρ νη ση της ΝΔ. Μέ σα σε λί γες ώρες
χά θη καν αρ κε τά εκα τομ μύ ρια ευ ρώ

από το Τα μείο Επι κου ρι κής Ασφά λι σης Δη μο -
σί ων Υπαλ λή λων (ΤΕ Α ΔΥ). Ανά με σα στις δι ά -
φο ρες “επεν δύ σεις για την αξιο ποί η ση” της
πε ριου σί ας των τα μεί ων, εκ δό θη κε ένα ομό -
λο γο το οποίο που λή θη κε στο Τα μείο σε τι μή
7% πά νω από την κα νο νι κή. Ο Υπουρ γός
Απα σχό λη σης, Σάβ βας Τσι του ρί δης, που εί -
ναι πο λι τι κός προϊ στά με νος του ΤΕ Α ΔΥ, κά τω
από το βά ρος των απο κα λύ ψε ων, πα ραί τη σε
το ΔΣ του Τα μεί ου.

Το ΔΣ βέ βαια ήταν διο ρι σμέ νο από την ίδια
την κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Επι κε φα λής του βρι -
σκό ταν ο Αγά πιος Ση μαιο φο ρί δης, γιος του
πρώ ην γε νι κού διευ θυ ντή της ΝΔ, Κων στα ντί -
νου Ση μαιο φο ρί δη. Στέ λε χος της δε ξιάς δεν
υπάρ χει μό νο στη μία με ριά της απά της. Και
από την άλ λη, πρό εδρος της κυ πρια κής εται -
ρεί ας μέ σω της οποί ας έγι νε η πώ λη ση των
ομο λό γων εί ναι ο Σπύ ρος Βλιά μος, πρώ ην γε -
νι κός γραμ μα τέ ας του υπουρ γεί ου Απα σχό -
λη σης και υπο ψή φιος με το ψη φο δέλ τιο της
Μπα κο γιάν νη στις προ η γού με νες δη μο τι κές
εκλο γές στην Αθή να.

Η “μη δε νι κή ανο χή στη δι α φθο ρά” και η πε -
ρί φη μη “σε μνό τη τα και τα πει νό τη τα”, τα συν -
θή μα τα με τα οποία εκλέ χθη κε η ΝΔ, ανή κουν
εδώ και και ρό στο πα ρελ θόν. Πρό σφα το εί ναι
το σκάν δα λο των “κου μπά ρων”, όπου απο κα -
λύ φθη κε πως τα γα λά ζια με γα λο στε λέ χη της
Επι τρο πής Αντα γω νι σμού ζή τη σαν από τη
ΜΕ ΒΓΑΛ μί ζα 2,5 εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ για να
μην της επι βά λουν το νό μι μο πρό στι μο των 24
εκα τομ μυ ρί ων. Ο Κώ στας Κων στα ντι νί δης,
ένα από τα “μυα λά” της απά της εί ναι κου μπά -
ρος του Τσι του ρί δη, από πα ρα δο σια κή δε ξιά
οι κο γέ νεια με λών της ΕΠΕΝ, από το Κιλ κίς
όπου εκλέ γε ται και ο Υπουρ γός Απα σχό λη -
σης. Ο άλ λος κου μπά ρος, ο γνω στός και ως
Πα νά γος, εκτός από κολ λη τός του Ψω μιά δη
ήταν διο ρι σμέ νος από τον Τσι του ρί δη σε διά -
φο ρα ΔΣ ορ γα νι σμών.

Φί λος του Ψω μιά δη ήταν και ο Χρη στί δης,
ο κα να λάρ χης της Θεσ σα λο νί κης που έγι νε η
αφορ μή για να φύ γει ο Αδάμ Ρε γκού ζας από
την κυ βέρ νη ση, στο αμέ σως προ η γού με νο
σκάν δα λο. Τα κα νά λια του Χρη στί δη έκα ναν
τρεις με γά λες δου λε ι ές: πρό βαλ λαν τα στε -
λέ χη της ΝΔ, έπαι ζαν τσό ντες και έστη ναν
απά τες τη λε παι χνί δια με ψεύ τι κους παί χτες

σε γραμ μές 090.
Ο Τσι του ρί δης εξάλ λου ήταν ο πρώ τος

υπουρ γός που πα ραι τή θη κε από την κυ βέρ -
νη ση Κα ρα μαν λή το 2004, όταν απο κα λύ φθη -
κε πως, χρη σι μο ποιώ ντας και τον υφυ πουρ γό
Παι δεί ας, Γιώρ γο Κα λό, εί χε κά νει με τεγ γρα -
φή του γιου του Κυ ριά κου, από το Πα νε πι -
στη μιο Κρή της στο Πά ντειο. Ο Κα ρα μαν λής
τον ξα να έ βα λε στην κυ βέρ νη ση με τον ανα -
σχη μα τι σμό.

Ανα φέ ρα με μό νο με ρι κά από τα σκάν δα λα
που έχουν ση μα δέ ψει την κυ βέρ νη ση της ΝΔ
τα τρία τε λευ ταία χρό νια. Υπάρ χουν ένα σω ρό
άλ λα, από τις πα ρά νο μες προ σλή ψεις που
έκα νε ο στε νός συ νερ γά της του Πα υ λό που -
λου, Θα νά σης Χού πης, μέ χρι το με γά λο κόλ πο
του πα ρα δι κα στι κού κυ κλώ μα τος. Το πα ρα δι -
κα στι κό μέ σω του ορ κι σμέ νου από τον Χρι στό -
δου λο Από στο λου Βα βύ λη έφτα νε μέ χρι το Ισ -
ρα ήλ και τα αμύ θη τα πο σά από τα πα γκά ρια
της αγιο τα φι κής κοι νό τη τας. Το ίδιο κύ κλω μα,
έφτα νε στον βου λευ τή της ΝΔ, Μα ντού βα λο
που κα τέ θε τε πο σά στο λο γα ρια σμό του “δι κα -
στή με τη με ζού ρα” Κα λού ση.

Mηχανισμός

Εί ναι φα νε ρό ότι δεν πρό κει ται για “με μο -
νω μέ νες πε ρι πτώ σεις”. Πρό κει ται για τον
“αφρό” της Δε ξιάς. Πί σω από κά θε σκάν δα -
λο, εκτός από τους υπουρ γούς, βρί σκεις κά -
ποιο γό νο υπουρ γού, βου λευ τή, πο λι τευ τή,
δια συν δέ σεις με την Αστυ νο μία και την Εκ -
κλη σία, κά ποια άκρη του μη χα νι σμού που λέ -
γε ται Νέα Δη μο κρα τία.

Εί ναι πλέ ον μί νι μουμ να απαι τεί κα νείς την
πα ραί τη ση ενός υπουρ γού. Το φοι τη τι κό κί -
νη μα ζη τά ει ήδη την πα ραί τη ση της Γιαν νά -
κου και του Πο λύ δω ρα. Δί πλα σ’ αυ τούς
μπαί νει και ο βου τηγ μέ νος στα σκάν δα λα Τσι -
του ρί δης. Στην πραγ μα τι κό τη τα το τε λευ ταίο
σκάν δα λο επι βε βαιώ νει πως ολό κλη ρη η κυ -
βέρ νη ση εί ναι κυ βέρ νη ση μί ζας, πο λέ μου και
βί ας και γι’ αυ τό πρέ πει να πά ει σπί τι της.

Ενα ερώ τη μα που ανοί γει εί ναι ποια μπο ρεί
να εί ναι η εναλ λα κτι κή λύ ση απέ να ντι στα σκάν -
δα λα. Μια απά ντη ση που προ βάλ λε ται εί ναι η
ισχυ ρο ποί η ση των θε σμών. Ο Αλο γο σκού φης
ισχυ ρί ζε ται πως θα αξιο ποιή σει το σκάν δα λο
για να επι βά λει σκλη ρούς όρους στις επεν δύ -
σεις  των τα μεί ων. Από την άλ λη, ο πρό ε δρος
της ΓΣΕΕ, Γιάν νης Πα να γό που λος πρό τει νε τη

συ γκέ ντρω ση των απο θε μα τι κών των Τα μεί ων,
την το πο θέ τη ση σε ασφα λείς επεν δύ σεις και
δη μιουρ γία Ανε ξάρ τη της Αρ χής.

Το επι χεί ρη μα στη ρί ζε ται στο ότι η απά τη
έγι νε επει δή το ανε ξέ λε γκτο ΔΣ του ΤΕ Α ΔΥ
έδω σε πρά σι νο φως σε μια μι κρή εται ρεία
όπως η “Ακρό πο λις Χρη μα τι στη ρια κή” για να
που λή σει το ομό λο γο. Ομως τα ρε πορ τάζ
ανα φέ ρουν πως η δια δρο μή του ομό λο γου
πέ ρα σε από δύο τρα πε ζι κά με γα θή ρια, την
JP Mor gan και την Hy poVe rein sBank. Ο κα πι -
τα λι σμός εί ναι ένα σύ στη μα που γεν νά ει “φυ -
σιο λο γι κά” σκάν δα λα και απά τες, όχι μό νο
στην Ελ λά δα αλ λά και στην “καρ διά” του, μέ -
σα στις ΗΠΑ.

Η κλο πή των τα μεί ων, εξάλ λου, δεν γί νε ται
μό νο με σκάν δα λα, αλ λά και νό μι μα, μέ σα
από τις χα ρι στι κές ρυθ μί σεις στα αφε ντι κά.
Επί δε κα ε τί ες τα τα μεία χρη μα το δο τού σαν με
χα μη λό επι τό κιο τις επεν δύ σεις των ελ λή νων
κα πι τα λι στών. Με άλ λα λό για δα νε ί ζα με τα
λε φτά του ασφα λι στι κού στα ίδια αφε ντι κά
που τώ ρα μας ζη τά νε αυ ξή σεις στα όρια ηλι -
κίας και μεί ω ση στις συ ντά ξεις. Τώ ρα η ίδια
κλο πή δεν γί νε ται μέ σα από την Τρά πε ζα της
Ελ λά δος αλ λά μέ σα από το Χρη μα τι στή ριο.
Οσα όρ γα να επο πτείας και αν ιδρυ θούν, οι
συ ντά ξεις και η ασφά λι σή μας θα πα ρα μέ -
νουν στο έλε ος του χρη μα τι στη ρια κού δεί -
κτη. Αν αυ τός εί ναι η Σο φο κλέ ους ή η Γουόλ
Στριτ, μι κρή δια φο ρά έχει.

Η απά ντη ση βρί σκε ται στην αντί θε τη κα -
τεύ θυν ση. Βρί σκε ται στους αγώ νες για πε -
ρισ σό τε ρη φο ρο λο γία πά νω στα κέρ δη των
αφε ντι κών, έλεγ χο των συν δι κά των πά νω στα
Τα μεία και απε ξάρ τη ση από τα Χρη μα τι στή -
ρια. Για να μπει φρέ νο στα σκάν δα λα πρέ πει
να μπει φρέ νο στις ιδιω τι κο ποιή σεις.

Η 24ωρη απερ γία της ΑΔΕ ΔΥ στις 28 Μάρ -
τη βά ζει στο κέ ντρο της το σκάν δα λο του ΤΕ -
Α ΔΥ, μα ζί με τα αι τή μα τα για αυ ξή σεις, μο νι -
μο ποί η ση των συμ βα σιού χων, χρη μα το δό τη -
ση Υγεί ας και Παι δεί ας. Γι’ αυ τό μπο ρεί να γί -
νει ση μείο για κλι μά κω ση όλων όσων πα λεύ -
ουν ενά ντια στην κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων,
πρώ τα και κύ ρια του φοι τη τι κού κι νή μα τος. Η
μά χη ενά ντια στην Παι δεία της αγο ράς εί ναι
κομ μά τι της συ νο λι κής μά χης για να μην χα -
ρι στούν όλες μας οι κα τα κτή σεις στα αρ πα -
χτι κά της αγο ράς.

Nίκος Λούντος

N
έο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να ορ γα νώ -
νουν αυ τή τη Πέ μπτη 22 Mάρ τη οι φοι τη τές από τις
κα τει λημ μέ νες σχο λές όλης της χώ ρας. Aμέ σως με τά

κα λούν στο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ -
σε ων και Kα τα λή ψε ων για να απο φα σί σουν την κλι μά κω ση
των κι νη το ποιή σε ων. H συ νέ χεια και η κλι μά κω ση εί ναι η
24ωρη απερ γία της AΔE ΔY και το συλ λα λη τή ριο που θα κα -
λέ σει για όλους τους ερ γα ζό με νους του δη μό σιου το μέα
στις 28 Mάρ τη.

Στο πλάι των φοι τη τών αυ τή την Πέ μπτη θα βρί σκο νται για
ακό μα μία βδο μά δα οι πα νε πι στη μια κοί της ΠOΣ ΔEΠ, ύστε -
ρα από την από φα ση της Eκτε λε στι κής Γραμ μα τεί ας της
Oμο σπον δί ας για νέα 5νθή με ρη απερ γία. Eνώ από αυ τή την
Πέ μπτη ξε κι νά και η κοι νή δρά ση των φοι τη τών με τους ερ -
γα ζό με νους του δη μο σίου. H AΔE ΔY, με τά τη Πα νελ λα δι κή
Συν διά σκε ψή της, απο φά σι σε στά ση ερ γα σί ας για τις 22
Mάρ τη τις 3 τε λευ ταί ες ώρες του πρω ι νού κύ κλου και τις 3
πρώ τες του απο γευ μα τι νού, με βα σι κό αί τη μα τη δη μό σια και
δω ρε άν Παι δεία.

Tο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό που θα συ νε δριά σει τη Πέ -
μπτη πρέ πει να βγά λει ξε κά θα ρη από φα ση ότι οι κα τα λή ψεις
συ νε χί ζουν και ενώ νο νται με τους ερ γα ζό με νους από τα νο -
σο κο μεία, τους δή μους και τα σχο λεία που θα απερ γούν και
θα δια δη λώ νουν στις 28 Mάρ τη. H προ ο πτι κή αυ τή μπο ρεί να
ανα γκά σει την ηγε σία της ΓΣEE να αντα πο κρι θεί στην διά θε -
ση της βά σης της και να κα λέ σει πα νερ γα τι κή.

Tην πρό τα ση για συ νέ χεια των κα τα λή ψε ων, νέα δια δή λω -
ση στις 28 Mάρ τη μα ζί με τους ερ γα ζό με νους του δη μό σιου
το μέα και ορ γα νω μέ νη πί ε ση στη ΓΣEE να κη ρύ ξει γε νι κή
απερ γία με εξορ μή σεις στους ερ γα τι κούς χώ ρους, κά νει η
Πρω το βου λία Γέ νο βα Φοι τη τών στις γε νι κές συ νε λεύ σεις και
τα συ ντο νι στι κά. Tο Σάβ βα το 17 Mάρ τη, εν θου σια σμέ νοι από
το μα ζι κό πα νελ λα δι κό αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στο κέ -
ντρο της Aθή νας, οι φοι τη τές της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα ορ -
γά νω σαν ανοι χτή συ νέ λευ ση στη Nο μι κή για να συ ζη τή σουν
αυ τά τα βή μα τα.

Πανεργατική

"O Πα να γό που λος αρ νεί ται να κα λέ σει πα νερ γα τι κή απερ -
γία όχι για τί αυ τά που θα χά σουν οι ερ γά τες και εν νο εί το με -
ρο κά μα το εί ναι πιο πολ λά από αυ τά που θα κερ δί σουν οι φοι -
τη τές. Aρ νεί ται για τί ξέ ρει πο λύ κα λά ότι υπάρ χει το εν δε χό -
με νο να ξε σπά σει μια ερ γα τι κή εξέ γερ ση", εί πε ο Nε κτά ριος
Δαρ γά κης από το Πά ντειο, "Eμείς ξέ ρου με πο λύ κα λά, όμως,
ότι τα συν δι κά τα δεν ανή κουν στους γρα φειο κρά τες αλ λά
στους ερ γά τες και άρα μπο ρού με πραγ μα τι κά στις 28 Mάρ τη
να κερ δί σου με την πα νερ γα τι κή απερ γία. 

Aρ κεί να εντεί νου με τις εξορ μή σεις μας στους ερ γα τι κούς
χώ ρους για να προ ε τοι μά σου με την απερ γία στις 28/3, όχι μό -
νοι μας σα Γέ νο βα, αυ τό το κά νου με έτσι κι αλ λιώς, αλ λά με
τις συ ντο νι στι κές των κα τα λή ψε ων και με πολ λούς φοι τη τές
για να φτά σου με σε όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρους χώ ρους. 

Aυ τή την εβδο μά δα, ορ γα νώ νου με με όλες μας τις δυ νά -
μεις το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο της 22/3 και βά ζου με την
πο λι τι κή πί ε ση σε όλους ότι στις 28 Mάρ τη οι κα τα λή ψεις
δια δη λώ νουν μα ζί με τους ερ γά τες της AΔE ΔY και η προ ο -
πτι κή μας εί ναι και με τους ερ γά τες της ΓΣEE".

"Στη σχο λή μου έχου με ήδη πά ρει από φα ση ότι δια δη λώ -
νου με στις 28 Mάρ τη", εί πε ο Στέ λιος Γιαν νού λης από το Eι -
κα στι κό της Kα λών Tε χνών Θεσ σα λο νί κης,  "Eπί σης για πρώ -
τη φο ρά σε αυ τό το γύ ρο κα τα λή ψε ων βγά λα με την προ η -
γού με νη βδο μά δα εξόρ μη ση στο AXE ΠA, μοι ρά ζο ντας την
κα ταγ γε λία του Σω μα τεί ου Eρ γα ζό με νων του Eρυ θρού για
την κα τα στο λή και κα λώ ντας το κό σμο να απερ γή σει στις
28/3. Για να γί νει πρά ξη αυ τή η εξόρ μη ση πο λώ σα με τη συ -
ζή τη ση στο ότι ή θα βγουν οι ερ γα ζό με νοι μα ζί μας ή θα συ -
νε χί ζου με τις κα τα λή ψεις χω ρίς να μας προ σφέ ρουν πια τί -
πο τα και έτσι συμ με τεί χαν 10 άτο μα στην εξόρ μη ση".

"Kερ δί ζου με ξα νά τις κα τα λή ψεις και ορ γα νώ νου με τη δια -
δή λω ση στις 22/3 όσο κα λύ τε ρα μπο ρού με για τί έτσι θα εξα -
σφα λί σου με και την επι τυ χία της απερ γί ας στις 28/3 και τη
μα ζι κή συμ με το χή των κα τα λή ψε ων σε αυ τή", εί πε ο Γιώρ γος
Tσι ρώ νης από την Iα τρι κή Iω αν νί νων, "Πα ράλ λη λα εμείς προ -
σπα θού με να κερ δί σου με ότι στις 28/3 το Eρ γα τι κό Kέ ντρο
θα κη ρύ ξει απερ γία. Eτσι θα πιε στεί και η ΓΣEE να κα λέ σει".

MAZI�ME�TOYΣ�

EPΓATEΣ...

...ENANTIA�ΣTHN

KYBEPNHΣH�ΣKANΔAΛΩN



Από τις 29 Μάρ τη μέ χρι την 1 Απρί λη, η
καρ διά του πα γκό σμιου αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος θα χτυ πά ει στο Κάϊ ρο της Αι γύ πτου.
Εκεί θα πραγ μα το ποι η θεί η «5η Συν διά σκε ψη
ενά ντια στην ιμπε ρια λι στι κή και σιω νι στι κή
επι θε τι κό τη τα». 

Το πρό γραμ μα της Συν διά σκε ψης δεί χνει
το πλού το των κι νη μά των, των αγώ νων και
των εμπει ρι ών που θα αντι προ σω πευ τούν.

Συμ με τέ χουν αντι πο λε μι κές ορ γα νώ σεις από
την αμε ρι κά νι κη ήπει ρο μέ χρι την Ασία και
από την Ευ ρώ πη μέ χρι την Αφρι κή. Οι εκ δη -
λώ σεις πε ρι λαμ βά νουν συ ζη τή σεις για τις μά -
χες που έδω σε η Αντί στα ση στο Λί βα νο το
κα λο καί ρι, για το Ιράκ και την Πα λαι στί νη, αλ -
λά και για τους αγώ νες που δί νουν οι ερ γα ζό -
με νοι και η νε ο λαία στην Αί γυ πτο ενά ντια στη
νε ο φι λε λεύ θε ρη δι κτα το ρία του Μου μπά ρακ.

Το φό ρουμ των ερ γα τών θα διορ γα νώ σει συ -
ζή τη ση με θέ μα «Ερ γα τι κοί αγώ νες ενά ντια
στις οι κο νο μι κές με ταρ ρυθ μί σεις» οι σο σια λι -
στές φοι τη τές ορ γα νώ νουν συ ζή τη ση με θέ -
μα «Εκ παί δευ ση και ιδιω τι κο ποί η ση» . Μια άλ -
λη συ ζή τη ση έχει τί τλο «Χτί ζο ντας τις γέ φυ -
ρες ανά με σα στα αρι στε ρά και τα ισλα μι στι -
κά κι νή μα τα ενά ντια στην αποι κιο κρα τία και
την πα γκο σμιο ποί η ση». 

Kαι τώρα, συντονισμός 

στο Kάϊρο 29/3 - 1/4
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17 MAPTH Aντιπολεμική δράση σε όλο τον κόσμο

Χ
ι λι ά δες αγω νι στές και αγω νί -
στριες του αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος δια δή λω σαν στο κέ ντρο

της Αθή νας το Σάβ βα το 17 Μάρ τη.
Ηταν μια με γά λη δια δή λω ση που ενώ -
θη κε με τα πο τά μια των αντι πο λε μι κών
δια δη λω τών που βγή καν στους δρό -
μους σε δε κά δες ση μεία του κό σμου
την ίδια μέ ρα για να απαι τή σουν να
μπει τέρ μα στα εγκλή μα τα του «διαρ -
κούς πο λέ μου» του Μπους και των
συμ μά χων του. Ηταν επί σης και μια
δυ να μι κή απά ντη ση στον Κα ρα μαν λή
και τον Πο λύ δω ρα. Οπως έγρα φε το
πα νό των Συλ λό γων Φοι τη τών Ηρα -
κλεί ου «Σε Μέ ση Ανα το λή και Αθή να η
ΝΔ δο λο φο νεί εδώ και τώ ρα να πα ραι -
τη θεί.» 

Δεν ήταν η μό νη φοι τη τι κή κα τά λη -
ψη που έδω σε το πα ρόν στο αντι πο λε -
μι κό συλ λα λη τή ριο. Εκεί ήταν οι σύλ -
λο γοι και οι κα τα λή ψεις της Πα ντείου,
της Φι λο σο φι κής, της Νο μι κής από την
Αθή να, το Συ ντο νι στι κό των Κα τα λή ψε -
ων από τα Γιάν νε να, των ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ρε θύ μνου, από πολ λές κα τειλ λη μέ νες
σχο λές της Θεσ σα λο νί κης. Και δί πλα
τους μα θη τές και μα θή τριες πολ λών
σχο λεί ων, με τις σφυ ρί χτρες, τα αντι -
πο λε μι κά μα κι γιάζ τους, τα τύ μπα νά
και τα συν θή μα τά τους. 

Το με ση μέ ρι το Σύ νταγ μα εί χε γε μί -
σει με κό σμο και καλ λι τέ χνες όπως η
Αν να Βα γε νά, ο Κων στα ντί νος Κων στα -
ντό που λος, ο Αλέ ξαν δρος Βουρ δού -
μης διά βα σαν αντι πο λε μι κά κεί με να
και χαι ρε τι σμούς από αντι πο λε μι κά κι -
νή μα τα της Βρε τα νί ας και της Τουρ κί -
ας. «Εί μα στε μα ζί σας άν θρω ποι των
γραμ μά των και των τε χνών που δεν
ανε χό μα στε τον βάρ βα ρο πο λι τι σμό
του Μπους και τη δη μο κρα τία ma de in
USA» ανέ φε ρε το κεί με νό τους. Τα συ -
γκρο τή μα τα «Υπό γεια Ρεύ μα τα», «Γνω -
στοί Αγνω στοι» και «Vavoura Band» και
οι “Apuri mac” ξε σή κω σαν με τη μου σι -

κή τους το πλή θος των δια δη λω τών. 
Ο Δη μή τρης Τσου κα λάς, πρώ ην

πρό ε δρος ΟΤΟΕ τό νι σε εκ μέ ρους των
συν δι κά των στο χαι ρε τι σμό ότι  «οι ερ -
γα ζό με νοι ενω μέ νοι μπο ρού με να στα -
μα τή σου με τους πο λέ μους». Με τά πή -
ρε τον λό γο ο Τζα βέντ Ασλάμ, ο άν -
θρω πος που έπε σε θύ μα της σκευω ρί -
ας της ΝΔ επει δή απο κά λυ ψε το σκάν -
δα λο των απα γω γών των συ μπα τριω -
τών του: «Η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα εί -
ναι μα ζί σας σή με ρα. Δε θα δει λιά σου -
με,  δε θα στα μα τή σου με, μέ χρι να φύ -
γουν από Ιράκ, να φύ γουν από Αφγα νι -
στάν. Εμείς θέ λου με ει ρή νη και δι καιώ -
μα τα δε θέ λου με δο λο φο νί ες» εί πε. 

Ο χαι ρε τι σμός του Τζί μι Μά σεϊ, από
τους Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά ντια
στον Πό λε μο, συ νέ δε σε τους αγώ νες
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος με τον
αγώ να ενά ντια στον νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμό: «Οταν απο φοι τά ένας αμε ρι κά νος
φοι τη τής εί ναι κα τα χρε ω μέ νος με χι λι -
ά δες δο λά ρια. Η ια τρι κή πε ρί θαλ ψη εί -
ναι πά ρα πο λύ ακρι βή. Η γυ ναί κα μου
πλή ρω σε πά νω από 25.000 δο λά ρια
για μια εγ χεί ρι ση. Για να έχεις δω ρε άν
εκ παί δευ ση στις ΗΠΑ πρώ τα πρέ πει να
σκο τώ σεις στο Ιράκ ή στο Αφγα νι στάν. 

Kαταλήψεις

Οι φοι τη τές στην Ελ λά δα πρέ πει να
συ νε χί σουν τις κα τα λή ψεις και να πα -
λέ ψουν για το δι καίω μά τους στην εκ -
παί δευ ση. Μην αφή σε τε τη χώ ρα σας
να γί νει μια κοι νω νία σαν την Αμε ρι κή.
Πο λε μή στε τον κα πι τα λι σμό, τον ιμπε -
ρια λι σμό και τις ιδιω τι κο ποιή σεις. Θα
τους πο λε μή σου με όλοι μα ζί.»

Η Ελέ τρα Αγγε λί νας από τη συ νο -
μο σπον δία CO BAS με τέ φε ρε την αλ -
λη λεγ γύη του αντι πο λε μι κού κι νή μα -
τος της Ιτα λίας: «Θα συ νε χί σου με τις
κι νη το ποιή σεις στην Ελ λά δα, την Ιτα -
λία σε όλο το κό σμο. Για να απο κα λύ -
ψου με τις απά τες και να στή σου με

από τη βά ση ένα κί νη μα ικα νό να βά -
λει τέ λος στις πο λι τι κές πο λέ μου των
κυ βερ νή σε ών μας. Οι ευ ρω πα ϊ κές κυ -
βερ νή σεις που στη ρί ζουν τις στρα τιω -
τι κές απο στο λές έχουν τις ίδιες ευ θύ -
νες με τις ΗΠΑ και πρέ πει να τις στα -
μα τή σου με. Με τον ίδιο τρό πο που
αντι στε κό μα στε στο νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμό και τις ιδιω τι κο ποιή σεις πρέ πει να
αντι στα θού με και στον πό λε μο. Στην
Ιτα λία η κυ βέρ νη ση Πρό ντι συ νε χί ζει
τις νε ο φι λε λεύ θε ρες και φι λο πό λε μες
πο λι τι κές της κυ βέρ νη σης Μπερ λου -
σκό νι. Στη Βι τσέντ ζα πά νω από
200.000 δια δη λώ σα με ει ρη νι κά αλ λά
απο φα σι στι κά ενά ντια στην επέ κτα ση
της αμε ρι κά νι κης βά σης. Οχι στις βά -
σεις, όχι στον πό λε μο.» 

«Η εα ρι νή πράγ μα τι ξε κί νη σε κύ ριε
Μπους, κύ ριε Μπλερ, κύ ριε Πρό ντι και
Κα ρα μαν λή –από εδώ από το Σύ νταγ -
μα, από τη Νό τιο Κο ρέα, από τη Βό -
ρεια Κα ρο λί να –τη πα τρί δα του Τζι μι
Μά σεϊ, εί ναι η εα ρι νή επί θε ση του αντι -
πο λε μι κού κι νή μα τος» εί πε ο Γιάν νης
Ση φα κά κης, συ ντο νι στής της Συμ μα χί -
ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο  «Η κυ βέρ -
νη ση της ΝΔ δεν έχει λε φτά για τα νο -
σο κο μεία και θέ λει να τα ιδιω τι κο ποιή -
σει, έχει λε φτά όμως για να στεί λει
στρα τό στο Αφγα νι στάν και θέ λει να
κά νει πε ρισ σό τε ρα. Ο ίδιος ο Κα ρα -
μαν λής πά ει τις επό με νες μέ ρες στο
Αφγα νι στάν για να υπο γραμ μί σει αυ -
τές τις βάρ βα ρες επι λο γές. Απα γω γές,
υπο κλο πές, σκευω ρία κα τά του Τζα -
βέντ Ασλάμ και από δί πλα οι πραί το -
ρες του Πο λύ δω ρα. Γι’ αυ τό σή με ρα σ’
αυ τό το συλ λα λη τή ριο χα ρά σου με την
πιο βα θιά δια χω ρι στι κή γραμ μή: από
τη μια με ριά οι Μπους και οι Κα ρα μαν -
λή δες αυ τού του πλα νή τη και από την
άλ λη, όλοι εμείς το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα, μα ζί με τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
και τους πα νε πι στη μια κούς, οι Αρα βες,
οι Πα κι στα νοί, οι Μου σουλ μά νοι. Ολοι

μα ζί θα ξα να βρε θού με στους δρό μους
στην 24ωρη απερ γία της ΑΔΕ ΔΥ.» 

Ο Να ϊμ Ελ γα ντούρ από την Ενω ση
Μου σουλ μά νων Ελ λά δας ανα ρω τή θη -
κε: «Πό τε θα δι κα στεί ο Μπους; Δεν πι -
στεύω ότι θα τον δι κά σουν οι με γά λες
δυ νά μεις. Θα τον δι κά σου με εμείς, οι
λα οί. Εί δα με τα απο τε λέ σμα τα των πο -
λέ μων της Αμε ρι κής και τώ ρα για να
δυ να μώ σει τη θέ ση της απει λεί τη Συ -
ρία, απει λεί τον Ιράν. Το κα λύ τε ρο που
μπο ρού με να κά νου με αυ τή τη στιγ μή
ενά ντια στην πο λι τι κή της Αμε ρι κής εί -
ναι να εί μα στε ενω μέ νοι, να εί μα στε
όλοι μα ζί να πού με ένα με γά λο όχι
στην πο λι τι κή του Μπους και της συμ -
μο ρί ας του.» 

Tίμημα

Η Aννα Στάμου από το Ελ λη νο-Αρα -
βι κό Πο λι τι στι κό Κέ ντρο είπε: «Τέσ σε -
ρα χρό νια πέ ρα σαν από την επί θε ση
των Αμε ρι κα νών. Που ζουν σή με ρα οι
Ιρα κι νοί, ποια εί ναι η μοί ρα τό σων παι -
διών που πλη ρώ νουν τό σο υψη λό τί μη -
μα; Τι ζωή τα πε ρι μέ νει με τά από τό σα
πυ ρη νι κά που έρι ξαν οι Αμε ρι κα νοί και
οι σύμ μα χοί τους; 

Οι ηγέ τες της Αμε ρι κής θη σαυ ρί -
ζουν πο λε μώ ντας τά χα τη διε θνή τρο -
μο κρα τία, χτυ πώ ντας αμά χους, παι διά,
την οι κο νο μία των φτω χών, κα τα πα τώ -
ντας κά θε νό μο, φι μώ νο ντας την ελεύ -
θε ρη σκέ ψη. Θέ λου με ει ρή νη, θέ λου με
ελευ θε ρία, θέ λου με δι καιο σύ νη, οι λα -
οί να απο φα σί ζουν μό νοι τους για το
μέλ λον τους χω ρίς προ στά τες και
‘απε λευ θε ρω τές’ όλοι ενω μέ νοι μπο -
ρού με να το πε τύ χου με.»

Οι χι λι ά δες δια δη λω τές βά δι σαν
στην αμε ρι κά νι κη πρε σβεία με τα συν -
θή μα τά τους να δο νούν την ατμό σφαι -
ρα: «Μπους-Μπλερ-Κα ρα μαν λής όλα
τα κα θάρ μα τα δου λεύ ε τε μα ζί», ήταν
ένα από τα «αγα πη μέ να» μα ζί με το
«Μπους χα σά πη έξω από τη Βα γδά τη». 

«Μπους αλή τη έξω απ’ τον πλα νή τη»
έγρα φε το πα νό του 13ου Γυ μνα σίου
Ν. Λιο σί ων και η Βι κτώ ρια που το κρα -
τού σε μας εί πε: «Εί ναι η πρώ τη δια δή -
λω ση που κα τε βαί νω, εί ναι πο λύ ωραία
έχει πο λύ κό σμο και θα ξα να κα τέ βω.
Στο σχο λείο μοι ρά σα με προ κη ρύ ξεις,
αυ το κό λη τα για αυ τή τη δια δή λω ση.
Πι στεύω ότι οι μα θη τές έχου με κά θε
λό γο να δια δη λώ νου με ενά ντια στον
πό λε μο για τί εί ναι το μέλ λον.»  Η Πό -
πη, ιδιω τι κή υπάλ λη λος μας εί πε «Κα -
τε βαί νω σε κά θε αντι πο λε μι κό συλ λα -
λη τή ριο από το 2003 και με τά. Πι -
στεύω ότι με τρά ει να βγαί νου με στους
δρό μους όσο οι κυ βερ νή σεις θέ λουν
να μας κρα τά νε στα σπί τια μας. Και εί -
μαι πο λύ ικα νο ποι η μέ νη που βλέ πω τό -
σους πολ λούς μα θη τές και φοι τη τές
σή με ρα εδώ». 

«Στη σχο λή μας κά να με δρα στη ριό -
τη τες για το αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή -
ριο» μας εί πε η Μα ρία από τη Φι λο σο -
φι κή «φτιά ξα με πα νό, κά να με βι ντε ο -
προ βο λές. Πα λεύ ου με για μια κα λύ τε -
ρη παι δεία ενά ντια σε μια κυ βέρ νη ση
που προ τι μά ει να δί νει λε φτά για αστυ -
νο μία και όπλα.» Ο Κώ στας, ερ γα ζό με -
νος στην Εθνι κή Τρά πε ζα εί πε στην
Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη «Εί χα πα ρα κο -
λου θή σει και την συ ζή τη ση με τον βε -
τε ρά νο από το Ιράκ στην ΟΤΟΕ την πε -
ρα σμέ νη βδο μά δα. Ηταν απο κα λυ πτι -
κά αυ τά που εί πε. Οσο πε ρισ σό τε ρο οι
ερ γα ζό με νοι συμ με τέ χουν στο αντι πο -
λε μι κό κί νη μα τό σο πιο δυ να τά υπε ρα -
σπί ζου με τα συμ φέ ρο ντά μας. Ο αγώ -
νας εί ναι κοι νός και βλέ πω σή με ρα ότι
ο κό σμος το κα τα λα βαί νει αυ τό.» 

Η 17 Μάρ τη έγι νε ακό μα ένας σταθ -
μός στις μά χες που δί νει το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα ενά ντια στα εγκλή μα τα
των Μπους και των Κα ρα μαν λή δων.
Θα συ νε χί σου με, ακό μα πιο απο φα σι -
στι κά μέ χρι να τους ξε φορ τω θού με. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Tο πιο 

μεγάλο

αντικατοχικό

συλλαλητήριο

από το 2003

AΘHNA 400.000
αντι πο λε μι κοί δια δη λω τές
πλημ μύ ρι σαν το κέ ντρο
της Μα δρί της το Σάβ βα το

17 Μάρ τη. «Οχι στον πό λε μο» και «Ο λα ός της Μα δρί της εί -
ναι δί πλα στο λαό του Ιράκ» ήταν τα συν θή μα τα που κυ ριάρ -
χη σαν στη δια δή λω ση. Στη δια δή λω ση της Μα δρί της συμ με -
τεί χαν οι δυο με γά λες συν δι κα λι στι κές συ νο μο σπον δί ες, φι -
λει ρη νι κές ορ γα νώ σεις, αρι στε ρά κόμ μα τα και καλ λι τέ χνες.
Ανά με σά τους και ο σκη νο θέ της Πέ ντρο Αλ μα ντό βαρ που
δή λω σε στα κα νά λια: «Εί μαι εδώ για να δια μαρ τυ ρη θώ για
τις βαρ βα ρό τη τες που δια πράτ το νται εδώ και τέσ σε ρα χρό -
νια στο Ιράκ. Εί μα στε εδώ για να ζη τή σου με ει ρή νη και να
απαι τή σου με το κλεί σι μο του Γκα ου ντά να μο γιατί εί ναι ντρο -
πή για τον πο λι τι σμό». 

Δια δη λώ σεις έγι ναν και σε άλ λες πό λεις της Ισπα νίας,
όπως την Βαρ κε λώ νη, τη Σε βί λη, την Πα μπλό να. Το 2004 το
αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ισπα νίας εί χε στεί λει σπί τι του τον
δε ξιό πρω θυ πουρ γό Αθνάρ, έναν από τους πιο ξε τσί πω τους
συμ μά χους του Μπους. Τώ ρα ξα να παίρ νει την σκυ τά λη. 

Με γά λες δια δη λώ σεις έγι ναν και στις ΗΠΑ το σαβ βα το -
κύ ρια κο 17-18 Μάρ τη. Εί ναι η συ νέ χεια της «κλι μά κω σης»
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στις ΗΠΑ που έχει ξε κι νή σει
με τη γι γά ντια δια δή λω ση των 500.000 στην Ουά σι γκτον
τον Γε νά ρη. 

Το Σάβ βα το 17 Μάρ τη δε κά δες χι λι ά δες δια δη λω τές αντα -
πο κρί θη καν στο κά λε σμα της αντι πο λε μι κής ορ γά νω σης
ANSWER και πή ραν μέ ρος στη πο ρεία προς το Πε ντά γω νο,
στην Ουά σι γκτον. Στην δια δή λω ση συμ με τεί χε κι η Σί ντι Σί -
χαν, ο γιος της σκο τώ θη κε στο Ιράκ, η οποία έχει γίνει σύμ -
βο λο του πα γκό σμιου αντι πο λε μι κού κι νή μα τος όταν κα τα -
σκή νω σε έξω από το ρά ντζο του Μπους στο Τέ ξας. Την προ -
η γού με νη μέ ρα, Πα ρα σκευή 16 Μάρ τη, η αστυ νο μία συ νέ λα -
βε ομα δι κά 100 δια δη λω τές που έκα ναν μια ει ρη νι κή κα θι στι -
κή δια μαρ τυ ρία κο ντά στο Κα πι τώ λιο. 

Η Μω ρήν Ντού λεϊ, μια δια δη λώ τρια, δή λω σε ότι «Δια δή -
λω σα σε αυ τό το ση μείο και το 1967. Τό τε μας πή ρε εφτά
χρό νια για να στα μα τή σου με εκεί νο τον πό λε μο.» Η πο ρεία
στο Πε ντά γω νο το 1967 ήταν η πρώ τη με γά λη δια δή λω ση
ενά ντια στον πό λε μο του Βιετ νάμ. Ο Αλαν Που, ένας 27χρο -
νος δια δη λω τής, εί πε στις εφη με ρί δες ότι «Εί ναι  η 40η επέ -
τει ος της δια δή λω σης ενά ντια στον πό λε μο του Βιετ νάμ έξω
από το Πε ντά γω νο, μι ας δια δή λω σης που άλ λα ξε τη κα τεύ -
θυν ση των πραγ μά των. Ελ πί ζω να κα τα φέ ρου με το ίδιο και
σή με ρα.» 

Την Κυ ρια κή 18 Μάρ τη δε κά δες χι λι ά δες δια δη λω τές βγή -
καν στους δρό μους της Νέ ας Υόρ κης απαι τώ ντας από το Κο -
γκρέ σο να στα μα τή σει την κα το χή του Ιράκ και να απο σύ ρει
άμε σα όλα τα αμε ρι κά νι κα στρα τεύ μα τα από κει. Με γά λες
δια δη λώ σεις έγι ναν και σε άλ λες αμε ρι κά νι κες πό λεις, όπως
στο Λος Αντζε λες. 

Οι αντι πο λε μι κές δια δη λώ σεις στην τέ ταρ τη επέ τειο της
ει σβο λής στο Ιράκ έκα ναν κυ ριο λε κτι κά το γύ ρο του κό σμου.
Εκτός από την Αθή να, την Μα δρί τη, την Ουά σι γκτον, το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα βγή κε στους δρό μους στην Ουγ γα ρία, στην
Αυ στρα λία, στην Τουρ κία, στην Κύ προ, στη Νό τιο Κο ρέα,
στη Χι λή, στη Σου η δία. 

Στην Ουγ γα ρία χι λι ά δες δια δη λω τές συ γκε ντρώ θη καν τη
νύ χτα κρα τώ ντας πυρ σούς στην πλα τεία Ηρώ ων της Βου δα -
πέ στης. Στην Κων στα ντι νού πο λη χι λι ά δες δια δη λω τές αντα -
πο κρί θη καν στο κά λε σμα της «Συμ μα χί ας για την Πα γκό σμια
Ει ρή νη και Δι καιο σύ νη» φω νά ζο ντας συν θή μα τα όπως «Εί μα -
στε όλοι Ιρα κι νοί» και «Μπους go ho me». Στη Σε ούλ της Νό -
τιας Κο ρέ ας, πε ρισ σό τε ροι από 2.000 αντι πο λε μι κοί δια δη -
λω τές αψή φι σαν την απα γό ρευ ση της πο ρεί ας και ήρ θαν
αντι μέ τω ποι με τις βα ριά εξο πλι σμέ νες ει δι κές μο νά δες της
αστυ νο μί ας. 

Οι δια δη λώ σεις του Σαβ βά του συ νέ πε σαν με τη με γά λη
δια δή λω ση που έγι νε στη Βα γδά τη, στο Σαντρ Σί τι. Πε ρισ σό -
τε ροι από 10.000 κά τοι κοι αυ τής της τε ρά στιας πα ρα γκού πο -
λης που εί ναι προ πύρ γιο του κι νή μα τος του ρι ζο σπά στη κλη -
ρι κού Μοκ ντά ντα αλ Σαντρ, δια δή λω σαν ενά ντια στις αυ ξα -
νό με νες επι δρο μές των αμε ρι κά νων πε ζο ναυ τών. Η στα γό να
που ξε χεί λι σε το πο τή ρι της ορ γής τους εί ναι η εγκα τά στα ση
μι ας στρα τιω τι κής βά σης στο κέ ντρο της πε ριο χής τους την
οποία επαν δρώ νουν αμε ρι κά νοι και ιρα κι νοί στρα τιώ τες. 

Την Τρί τη 20 Μάρ τη το Stop
the War Co a li tion συ γκα λεί στο
Λον δί νο το «Λαϊ κό Κοι νο βού -
λιο». Πρό κει ται για μια με γά λη
συ νέ λευ ση του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος της Βρε τα νί ας, που
στις 24 Φλε βά ρη έδει ξε για άλ -
λη μια φο ρά τη δύ να μή του με
τη δια δή λω ση των 100.000 στο
Λον δί νο, ενά ντια στη συμ με το χή
του Μπλερ στη κα το χή του Ιράκ
και του Αφγα νι στάν και ενά ντια
στους πυ ρη νι κού πυ ραύ λους
Τρα ϊ ντεντ που ανα νε ώ νει ο
Μπλερ. 

Το  «Λαϊ κό Κοι νο βού λιο» εί ναι

ανοι χτό τό σο για ορ γα νώ σεις
όσο και για ατο μι κές συμ με το -
χές από ακτι βι στές και ακτι βί -
στριες. Δε κά δες συν δι κά τα, το -
πι κές πρω το βου λί ες, φοι τη τι κές
ομά δες, ορ γα νώ σεις με τα να -
στών  και μου σουλ μά νων και
πολ λοί άλ λοι έχουν δη λώ σει τη
συμ με το χή τους. 

Τη συμ με το χή τους επί σης
έχουν δη λώ σει 15 βου λευ τές
του βρε τα νι κού κοι νο βού λιου.
Επί σης θα συμ με τέ χει ο Ντέ νις
Κού τσι νιτς, Δη μο κρα τι κός αντι -
πρό σω πος στο Κο γκρέσ σο των
ΗΠΑ που από νω ρίς εί χε αντι τα -

χθεί στον πό λε μο του Μπους. Ο
Κού τσι νιτς εί ναι υπο ψή φιος για
το χρί σμα των Δη μο κρα τι κών
για τις προ ε δρι κές εκλο γές του
2008. 

Το «Λαϊ κό Κοι νο βού λιο» θα
συ ζη τή σει και θα ψη φί σει απο -
φά σεις για την κα τά στα ση στο
Ιράκ, για την εξω τε ρι κή πο λι τι -
κή με τά τον Μπλερ, και ενά ντια
στην επί θε ση στο Ιράν.  Οπως
ανα φέ ρει κι η πρό σκλη ση συμ -
με το χής «θα γί νει η συ ζή τη ση
που δεν έγι νε πο τέ στο βρε τα -
νι κό κοι νο βού λιο.» 

Το «Λαϊ κό Κοι νο βού λιο» εί ναι

ώθη ση για τη συ νέ χι ση και κλι -
μά κω ση του αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος. Οπως ανα φέ ρει η δια -
κή ρυ ξη που θα συ ζη τη θεί σχε τι -
κά με τις πο λε μι κές απει λές στο
Ιράν «Εί μα στε απο φα σι σμέ νοι
να αντι στα θού με σε αυ τόν τον
πό λε μο όχι με λό για αλ λά με τη
δρά ση μας. Σε πε ρί πτω ση μι ας
τέ τοιας επί θε σης βά ζου με  στη
συμ μα χία μας το κα θή κον να
ορ γα νώ σει απερ γί ες, δια δη λώ -
σεις και μα ζι κή πο λι τι κή ανυ πα -
κοή. Κα λού με όσους συμ φω -
νούν να πά ρουν μέ ρος σε αυ τή
την εκ στρα τεία.»  

“Λαϊκό Kοινοβούλιο” 
στο Λονδίνο

Aθήνα 17 Mάρτη Mαδρίτη 17 Mάρτη 

Aθήνα 17 Mάρτη 



17 MAPTH Eσμιξε το αντιπολεμικό και το φοιτητικό κίνημα

Άννα Bαγενά Aλέξανδρος Bουρδούμης Kωνσταντίνος Kωνσταντόπουλος Δημήτρης Tσουκαλάς Tζαβέντ Aσλάμ Eλέτρα Aγγελίνας Γιάννης Σηφακάκης

Γνωστοί Άγνωστοι

Apourimac

Yπόγεια Pεύματα

Vavoura Band

Nαΐμ Eλγαντούρ Άννα ΣτάμουTζίμυ Mάσεϊ



Νο 760 11

Ε
ξαι ρε τι κή επι τυ χία εί χε η επί σκε ψη
του Jim Mas sey στα Χα νιά. Η πε -
ριο δεία του άρ χι σε από το πρωί

της 15ης του Μάρ τη. Με ευ θύ νη του συλ -
λό γου δα σκά λων και της το πι κής Ε.Λ.Μ.Ε.
ορ γα νώ σα με πε ριο δεία σε σχο λεία της
πό λης. 

Καρ φί τσα δεν έπε φτε στο αμ φι θέ α τρο
του 16ου – 17ου Δη μο τι κού σχο λεί ου, που
γέ μι σε με κα μιά εκα το στή πι τσι ρί κια της
πέ μπτης και έκτης τά ξης μα ζί με τους δα -
σκά λους τους. «Ήταν η πρώ τη φο ρά που
κά θο νταν τό σο ήσυ χα» πα ρα τή ρη σε ένας
από τους δα σκά λους τους. Ο Jim στην κυ -
ριο λε ξία μας κα θή λω σε με τις πε ρι γρα φές
του. Τό σο για τα παι διά που πέ θα ναν μπρο -
στά στα μά τια του στο Ιράκ, όσο και για τις
εμπει ρί ες από το αμε ρι κά νι κο εκ παι δευ τι κό
σύ στη μα. «Δεν θα μπο ρού σα να δια νο η θώ
ότι θα έκα να μια τέ τοια συ ζή τη ση μέ σα σε
οποιο δή πο τε αμε ρι κα νι κό σχο λείο» ήταν τα
λό για του. «Εκεί κυ ρί αρ χος εί ναι ο στρα τός
που έχει τη δυ να τό τη τα να επι σκέ πτε ται
οποιο δή πο τε σχο λείο θέ λει και να έχει τα
στοι χεία όλων των μα θη τών. Οι στρα το λό -
γοι πη γαί νουν στα παι διά των 10 ετών για
να τους χα ρί σουν αρ χι κά μπά λες και άλ λα
δω ρά κια έτσι ώστε όταν με γα λώ σουν να
δια λέ ξουν τα πιο φτω χά από αυ τά για να
επαν δρώ σουν τους πε ζο ναύ τες».

Έδω σε στους μα θη τές να κα τα λά βουν
ότι ο πό λε μος δεν εί ναι όπως το «play sta -
tion». «Μπρο στά στην οθό νη δεν ακούς
την τε λευ ταία ανά σα του αν θρώ που, ού τε
βλέ πεις τα μά τια του να γυ ρί ζουν» εί -
πε.Φαι νο με νι κά απλές αλ λά εξό χως αφο -
πλι στι κές οι παι δι κές ερω τή σεις έπε φταν
βρο χή μό λις τε λεί ω σε. «Εσύ έχεις σκο τώ -
σει πο τέ;» «πες και άλ λα για τα παι διά του
Ιράκ». Τους  πα ρό τρυ νε να πουν στους
γο νείς τους να μην δε χτούν πο τέ την ιδιω -

τι κο ποί η ση της παι δεί ας για να μην γί νου -
με και εδώ όπως στην Αμε ρι κή. 

Η εκ δή λω ση τε λεί ω σε με απί στευ τα χει -
ρο κρο τή μα τα αλ λά και άπει ρα παι διά να
έχουν πέ σει επά νω στον Jim και να του
ζη τούν αυ τό γρα φο.

Eρωτήσεις

Η πε ριο δεία συ νε χί στη κε στο 2ο Γε νι κό
Λύ κειο και στο 1ο Τ.Ε.Ε.. 110 με 120 μα -
θη τές της τρί της και της δευ τέ ρας τά ξης
τον πα ρα κο λού θη σαν. Οι ερω τή σεις και
εδώ βρο χή. Απο κά λυ ψαν ότι οι μα θη τές
τέσ σε ρα χρό νια με τά τις με γά λες δια δη -
λώ σεις του 2003 πα ρα μέ νουν πο λύ βα θιά
πο λι τι κο ποι η μέ νοι  και αντι πο λε μι κοί. 

Οι ερω τή σεις άνοι ξαν τη συ ζή τη ση για
την επιρ ροή του κι νή μα τος των βε τε ρά -
νων και του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στην
αμε ρι κά νι κη κοι νω νία, για το ρό λο των
Μ.Μ.Ε, για τις  αι τί ες του πο λέ μου, την
αμε ρι κά νι κη οι κο νο μία, την αμε ρι κά νι κη
εκ παί δευ ση, τους  Δη μο κρα τι κούς , την
11η Σε πτέμ βρη και τις  θε ω ρί ες συ νο μω σί -
ας, αλ λά και πιο «προ σω πι κά» θέ μα τα
όπως το ρί σκο που παίρ νει ο ίδιος τασ σό -
με νος με το αντι πο λε μι κό κί νη μα, αλ λά και
αν αυ τή η πρά ξη απο τε λεί «προ δο σία» για
τη χώ ρα του.Τα χει ρο κρο τή μα τα και εδώ
έντο να και ο εν θου σια σμός απί στευ τος. 

Μία μα θή τρια όπως μας εξο μο λο γή θη κε
ο ίδιος στη συ νέ χεια αφού τον αγκά λια σε
του έδω σε και ένα ση μεί ω μα που έγρα φε:
«ke ep going. Huma ni ty will bless you».Το
βρά δυ στην εκ δή λω ση που συν διορ γα νώ -
να με ο Σύλ λο γος  δα σκά λων , η Ε.Λ.Μ.Ε.
το Ερ γα τι κό Κέ ντρο, η Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο και το Ελ λη νι κό κοι νω νι κό
Φό ρουμ η αί θου σα του Ερ γα τι κού Κέ -
ντρου ήταν γε μά τη κα θώς πά νω από εκα τό

άτο μα ήρ θαν για να ακού σουν τον Jim. Κα -
θη γη τές , δά σκα λοι, ερ γα ζό με νοι στο νο -
σο κο μείο,  τη Νο μαρ χία και φοι τη τές  κα -
θώς και εκ πρό σω ποι από όλο σχε δόν το
φά σμα της αρι στε ράς, ήταν εκεί δεί χνο -
ντας ότι το αντι πο λε μι κό κί νη μα έχει ρί ζες
μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους.

«Δύο επι λο γές εί χα πριν κα τα τα γώ. Ή
θα γι νό μουν γκάν γκστερ  για την Ιρ λαν δι -
κή μα φία ή γκάν γκστερ για τον κα πι τα λι -
σμό. Διά λε ξα το δεύ τε ρο ελ πί ζο ντας ότι
θα μου εξα σφα λί σει μια κα λύ τε ρη ζωή»
τό νι σε με τα ξύ άλ λων ο Jim.

«Σπα τά λη σα τα τριά ντα πρώ τα χρό νια
της ζω ής μου μα θαί νο ντας πώς θα σκο τώ -
νω. Θα δώ σω τα υπό λοι πα τριά ντα, μέ χρι
να απο συρ θώ, στην ει ρή νη». Ζή τη σε το
κλεί σι μο της βά σης της Σού δας και ση μεί -
ω σε ότι πρέ πει να φε ρό μα στε με κα τα νό η -
ση στους αν θρώ πους που δου λεύ ουν εκεί,
να έχου με όμως πά ντα στο νου μας ότι εί -
ναι άν θρω ποι που ο προ ο ρι σμός τους εί ναι
να σκο τώ νουν για τον κα πι τα λι σμό.

Ως Συμ μα χία το νί σα με πό σο συν δε δε -
μέ να εί ναι το φοι τη τι κό και γε νι κό τε ρα το
κί νη μα σή με ρα με το αντι πο λε μι κό κα θώς
και για τη ση μα σία του να ενι σχύ σου με
από τη δι κιά μας τη με ριά το αντι πο λε μι κό
κί νη μα των Η.Π.Α. δια δη λώ νο ντας με μα ζι -
κούς όρους στο συλ λα λη τή ριο στις 17 του
Μάρ τη.  

Η επι τυ χία της πε ριο δεί ας αυ τής φά νη -
κε όχι μό νο από το πό σο δυ να τό ήταν το
χει ρο κρό τη μα που ει σέ πρατ τε ο Jim Mas -
sey όπου και να πή γαι νε, αλ λά και από το
ότι την επό με νη ημέ ρα με τά την ανα χώ ρη -
σή του από την πό λη, πολ λοί μα θη τές, αλ -
λά και διευ θυ ντές σχο λεί ων μας ζη τού σαν
να επι σκε φτεί και το δι κό τους σχο λείο.

Δώ ρα Κι ντή,  Χα νιά

Η βραβευμένη ταινία «ΜΠΑΖ» με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Π.Ε.Κ.Κ., ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με συμμετοχή σε Φεστιβάλ της Ευρώπης και της
Αμερικής και διαγράφοντας μια πορεία στους κινηματογράφους
της Αμερικής, εξασφαλίζοντας ως μοναδική ελληνική ταινία του
πρόσφατου παρελθόντος διανομή στο σκληρό και αφιλόξενο εμπο-
ρικό κύκλωμα εκεί, προβάλλεται τώρα και στην Ελλάδα.

Η ταινία «ΜΠΑΖ» μας ταξιδεύει σε μέρη, όπου έζησε και έδρασε
ο Άλμπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης ή Μπαζ. Από την Σαμψούντα, στο Λος
Άντζελες, στα στούντιο του Χόλιγουντ, στο Σαν Φραντσίσκο, στις
λαχαναγορές της Καλιφόρνιας και μας αποκαλύπτει το σκληρό σύ-
στημα παραγωγής ταινιών στο Χόλιγουντ στις δεκαετίες του 1940,
1950, 1960. Ο Mπαζ γεννήθηκε το 1908 στην Σαμψούντα. Οι γονείς
του μετανάστευσαν το 1910 στην Καλιφόρνια. Οι λαχαναγορές της
Καλιφόρνιας και τα ταξίδια του με τα φορτηγά στα νιάτα του αποτέ-
λεσαν το αρχικό υλικό των μυθιστορημάτων του και αργότερα των
σεναρίων του. Ο σκηνοθέτης Φρανσουά Τρυφώ τον χαρακτήρισε
ως τον πρώτο σεναριογράφο ταινιών νουάρ.Για τον Μπαζ μιλούν,
μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης Ζυλ Ντασσέν, σύζυγος της θρυλικής
Μελίνας Μερκούρη και πολλοί γνωστοί ηθοποιοί που δούλεψαν σε
ταινίες, στις οποίες έγραψε τα σενάρια. Ο Μπαζ έγραψε και την ται-
νία ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, 1949, τελευταία ταινία του Ντασσέν,
πριν εγκαταλείψει ο τελευταίος την Αμερική λόγω της Μαύρης Λί-
στας του Μακάρθι.

Ο Μπαζ σε αυτό το κύκνειο άσμα του, αποδεικνύει με την συγκλο-
νιστική παρουσία του σε αυτή την ταινία, ότι είναι ένας χαρισματικός
αφηγητής, περιγράφει με απαράμιλλο τρόπο τις διαφωνίες του με
τους παραγωγούς των στούντιο, αναφέρεται στις συνεργασίες του,
όπως με τον νομπελίστα Φώκνερ ή τους ηθοποιούς Μπόγκαρντ, Μον-
ρόε και Μίτσαμ. Οι φιλελεύθερες απόψεις και φιλίες του με σεναριο-
γράφους, τους ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ, που απάρτιζαν την ΜΑΥΡΗ
ΛΙΣΤΑ και φυλακίστηκαν, έγιναν η αιτία να πέσει σε δυσμένεια στο
Χόλιγουντ την εποχή του Μακαρθισμού. 

Η ταινία αυτή είναι μία διεθνής συμπαραγωγή και προϊόν έρευ-
νας 5 ετών σε αρχεία όλης της Αμερικής και στα άδυτα του Χόλι-
γουντ και καταγράφει τη συμβολή ενός κοινού θνητού στην παρα-
γωγή ονείρων της Βιομηχανίας του Χόλιγουντ.

Ο Μπεζερίδης υπήρξε αφανής εργάτης της αμερικανικής Κινη-
ματογραφικής Βιομηχανίας, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε ποτέ όσο
θα έπρεπε, μέχρις ότου η ταινία «ΜΠΑΖ» πριν από μερικούς μήνες
έγινε γνωστή στην πανίσχυρη Ένωση Αμερικανών Σεναριογράφων
στο Λος Άντζελες και αποφάσισε να τον τιμήσει μαζί με την παντο-
δύναμη  Ένωση Αμερικανών Ηθοποιών σε ειδική τιμητική προβολή
της ταινίας στο Μπέβερλι Χιλς, τον Αύγουστο του 2006, εορτάζο-
ντας τα 98 γενέθλιά του. 

Ο Μπαζ πέθανε μερικούς μήνες αργότερα την 1 Ιανουαρίου
2007! Και εδώ όμως ο Μπαζ είχε την εξαιρετική λεπτότητα να περι-
μένει τον σκηνοθέτη και τους παραγωγούς να τελειώσουν την ται-
νία, που άρχισε το 1999, στην οποία για πρώτη φορά είναι αυτός ο
πρωταγωνιστής λίγο πριν αποχωρήσει τελειωτικά από την σκηνή,
από το πλατώ των γυρισμάτων και από την ζωή!

O Jimmy Massey στα σχολεία

Aντιπολεμικό
μάθημα

ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 

& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Ν.ΤΑΡΑΒΗΡΑ 
από 22 Μαρτίου στους κινηματογράφους 

ΣΙΝΕ ΦΙΛΙΠ & ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Ντοκιμαντέρ, 120 λεπτ., ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Xανιά, 15 Mάρτη



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Τι φέρνει ο πετρελαιαγωγός του Πούτιν;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Coffee Time 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευ-
θέρωση
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ nuovo 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γιώργος 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο 
με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης 

ΙΛΙΟΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο 
με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Πρεσβεία 7μμ
28 Μάρτη: οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 dunking dunats 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Δημαρχείο 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 goody’s 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου

ZΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ info 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 καφέ Κιβωτός 6μμ
90 χρόνια απο τη Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Κρατική καταστολή: Απο που προέρχεται
και πώς παλεύετε
Ομιλητής: Φώτης Φραγκελάκης 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Ηταν το Ανατολικό Μπλοκ σοσιαλισμός;

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΤΕΙ Αθήνας 7μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα; Ένας
άλλος κόσμος είναι εφικτός; 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα συνεχίζει 
μετά τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαλαμπαλάκη

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 1μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης  

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 1μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 2μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς 

ΑΣΟΕΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Oμιλητής: Tάσος Aναστασιάδης

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 2μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Oμιλητής:Xρήστος Kιούπης

Μαθητές..
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 3/4 καφέ Άλσος 12μες 
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ
(Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΗ 27/3 Κέντρο Νέων 6μμ
Oμιλιτής:Στέλιος Mιχαϊλίδης 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας 

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πολυψυχαγωγι-
κό Κέντρο 8μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 
Πνευματικό Κέντρο (Μπουμπουλί-

νας & Αθ.Διάκου) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 καφέ Πρεσβεία
(πλ.Μερκούρη) 7μμ
Ομιλητές: 
Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγρα-
φέας - καθηγητής
Μαρία Στύλλου, περιοδικό
«Σοσιαλισμός απο τα Κάτω»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 Πολιτιστικός
Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Ομιλητής: Αποστόλης Ξεκου-
κουλωτάκης

Αντόνιο Γκράμσι 
Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

Πάρτυ :
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3
Μικρό Καφέ 10μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 Στέκι
(Αβέρωφ 7α) 10μμ

Προβολή
βίντεο :
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
στο Μουσείο 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαίκή Kαλλινδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες 
ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες 
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 11.30πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30μμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 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 κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3
ΑΣOΟΕ κεντρική είσοδος 12μες 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ 12μες 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΥΠ 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 προ-
έρ 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

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το
ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα
Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA
Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας
Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.
Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:
Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 
Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 
TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 27/3 Αλσος 7.30μμ
Θα παίξουν: Γιάννης Γιοκαρίνης,
Tζοπάνα Ρέϊβ, Εξω απο Δω

Εξορμήσεις

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 8πμ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 27/3 Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

Kαμπάνια ενάντια στην Aναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
12

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αμφιθέατρο 3 2μμ
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε
Ομιλητές: Μπάμπης Αγρολάμπος, δημο-
σιογράφος ΕΘΝΟΣ-FLASH
Nασος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 
Αίθουσα 5 (3ος όροφος) 6μμ
Το μπλοκ των καταλήψεων και 
οι φοιτητικές εκλογές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 Κέντρο Νέων 7μμ
Το φοιτητικό κίνημα και 
ο ρόλος των ΜΜΕ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 2μμ
Λατινική Αμερική: 
Μια ήπειρος σε εξέγερση

Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 27/3 7μμ Αίθουσα 4α (4ος όροφος) 
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε

Εξορμήσεις στους εργατικούς
χώρους για τις 28 Μάρτη
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

- ΙΚΑ Καλλιθέας: Τετάρτη 21/3 10πμ
- 14ο Σχολείο Κουκάκι: Παρασκευή 23/3 9πμ
- Δήμος Ταύρου: Παρασκευή 23/3 8.30πμ

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

- Νοσοκ. Αγ.Κυριακού: Παρασκευή 23/3 11πμ

NOMIKH AΘHNAΣ

- Nοσοκ. Eυαγγελισμός: Παρασκευή 23/3 11πμ
- Διοικητικοί Πανεπιστημίου Aθηνών:
Δευτέρα 26/3
- Διοικητικοί NOΠE: Δευτέρα 26/3
- OTE Mοναστηράκι:Δευτέρα 26/3 1.30μμ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΜΠ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 
κτίριο Τοπογράφων 4μμ
Το φοιτητικό κίνημα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε
Oμιλητές: Μωυσής Λίτσης, δημοσιογράφος
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ -  Financial Crimes
Πρωτ.ΓΕΝΟΒΑ, εκπρόσωπος από τον
“Aριστερο Aνεξάρτητο χώρο”

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 Αίθριο 1μμ
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε απέναντι 
στο φοιτητικό κίνημα

Πρωτοβουλία για την κοινή
εκλογική κάθοδο 
του μπλοκ των καταλήψεων

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αίθουσα Α4.1 4μμ
Συμμετέχουν: 
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ, Αντί της Σιωπής

Στις σχολές..
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 Αίθριο 2.30μμ
Oμιλιτής:Λέανδρος Mπόλαρης 
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T
ο κά ψι μο του φυ λα κίου στο μνη μείο του
Aγνω στου Στρα τιώ τη χρη σι μο ποί η σε η κυ -
βέρ νη ση της NΔ για να δι καιο λο γή σει την

άγρια κα τα στο λή της αστυ νο μί ας στην πα νελ λα δι κή
δια δή λω ση των κα τα λή ψε ων στις 8 Mάρ τη. Δί πλα
της τα πε ρισ σό τε ρα MME δι α τύ πω ναν εκ βια στι κά
ερω τή μα τα στους φοι τη τές και ζη τού σαν απα ντή -
σεις για την "ιε ρο συ λία" που ση μει ώ θη κε. Tην ίδια
ώρα βέ βαια που οι πραί το ρες του Πο λύ δω ρα ξυ λο -
κο πού σαν και άνοι γαν κε φά λια αν θρώ πων!

H κυ βέρ νη ση έφτα σε να μι λά για "φα σι στι κές
ενέρ γειες". Mέ σα στη Bου λή, ο κοι νο βου λευ τι κός
εκ πρό σω πος της NΔ K.Tα σού λας, έλε γε πως
"Εχου με κλη ρο νο μή σει πε ρίσ σια ελευ θε ρία από
τη με τα πο λί τευ ση και με τά, η οποία σή με ρα έχει
με τα τρα πεί σε ασυ δο σία. Η εκ παί δευ ση δεν έχει
σχέ ση με κα τα λή ψεις, αναρ χι σμούς και κου κου -
λο φό ρους". O ίδιος ο Kα ρα μαν λής από τις Bρυ ξέ -
λες συ νέ χι ζε ότι "Απέ να ντι σε τέ τοια φαι νό με να
φα σι σμού, εξε γεί ρε ται κά θε δη μο κρα τι κή συ νεί -
δη ση στον τό πο".

O κα θέ νας κα τα λα βαί νει ότι η κυ βέρ νη ση Kα -
ρα μαν λή βρί σκε ται σε θέ ση αδυ να μί ας. Oσες κι -
νή σεις κι αν έκα νε για να απο μο νώ σει και να κλεί -
σει τις κα τα λή ψεις, όλες απέ τυ χαν πα τα γω δώς.
Tώ ρα χρη σι μο ποιεί την προ πα γάν δα πε ρί κου -
κου λο φό ρων σε μια ύστα τη προ σπά θεια συ κο φά -
ντη σης του κι νή μα τος. 

Aυ τό που θέ λει να πε τύ χει η κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή εί ναι να με τα θέ σει τη συ ζή τη ση -από την
άγρια επί θε σή της στη δη μό σια και δω ρε άν Παι -
δεία- στους κου κου λο φό ρους. Nα βά λει δη λα δή
τους φοι τη τές να απο λο γού νται και να ασχο λού -
νται με το πως αντι με τω πί ζο νται οι κου κου λο φό -
ροι. Γι'αυ τό και όλοι οι εκ πρό σω ποι των φοι τη τών
και των πα νε πι στη μια κών που βρέ θη καν στα MME
κλή θη καν να απα ντή σουν στο ερώ τη μα "ποιοι εί -
ναι επι τέ λους οι κου κου λο φό ροι και πώς μπο -
ρούν να πε ριο ρι στούν". Για να έρ θουν σε δύ σκο -
λη θέ ση και να πει στεί ο κό σμος ότι αφού οι ίδιοι
αδυ να τούν να πε ρι φρου ρή σουν τις πο ρεί ες τους,
εί ναι λο γι κό να επεμ βαί νει η αστυ νο μία.

Σε αυ τή τη πιε στι κή προ πα γάν δα πολ λές φο -
ρές δί νε ται η απά ντη ση πως όλοι οι κου κου λο φό -
ροι εί ναι βαλ τοί της Aσφά λει ας, που κα τε βαί νουν
από τις κλού βες των MAT και μπλέ κο νται με τους
δια δη λω τές. Σί γου ρα αυ τή η εξή γη ση έχει δό ση
αλή θει ας. Πά ντα η αστυ νο μία εί χε τους χα φι έ δες
της όχι μό νο σαν πλη ρο φο ριο δό τες αλ λά και σαν
προ βο κά το ρες. Δεν εί ναι ού τε μία ού τε δύο οι
φο ρές που έχουν εντο πι στεί ασφα λί τες μέ σα στις
πο ρεί ες και έχουν κυ νη γη θεί από τον κό σμο.

Πα ρό λα αυ τά, η εξή γη ση αυ τή δεν αρ κεί. Oχι
μό νο για τί κα νείς δεν έχει απο δεί ξει ότι οι κου -
κου λο φό ροι  στή νο νται από την αστυ νο μία. Aλ λά
και για τί αυ τή η άπο ψη κλεί νει τα μά τια στο ότι
πραγ μα τι κά υπάρ χουν ομά δες "μπα χα λά κη δων"
που λει τουρ γούν με αυ τό το τρό πο.

Σύγκρουση

Ενα μέ ρος τους έχει τη σύ γκρου ση με την
αστυ νο μία ως ύψι στη πο λι τι κή επι λο γή. Πι στεύ ει
δη λα δή ότι το πιο ση μα ντι κό πράγ μα που έχει να
κά νει το κί νη μα για να δεί ξει την αντί θε σή του με
τις επι θέ σεις της άρ χου σας τά ξης και τον κα πι τα -
λι σμό εί ναι τα "μπά χα λα".

Eνα άλ λο μέ ρος τους εί ναι πο λι τι κά πιο πί σω και
γι'αυ τό οι σχέ σεις του με το κί νη μα εί ναι ελά χι στες.
Eί ναι το κομ μά τι της νε ο λαί ας, για το οποίο η αντι -
πα ρά θε ση με την αστυ νο μία εί ναι ένας τρό πος έκ -
φρα σης ορ γής. Eί ναι η ίδια λο γι κή που επι κρα τεί
για πα ρά δειγ μα στα γή πε δα και λέ ει ότι "σπά με ό,τι
βρού με μπρο στά μας" για την ομά δα μας.

H αντι με τώ πι ση αυ τού του φαι νο μέ νου, όμως,
δεν εί ναι ού τε η πα ρά δο ση μα θη μά των πε ρι φρού -
ρη σης για να μπο ρούν οι φοι τη τές να κά νουν "γε -
ρές" αλυ σί δες, ού τε πο λύ πε ρισ σό τε ρο η στρα -
τιω τι κο ποί η ση των δια δη λώ σε ων με κα δρό νια και
ξύ λα. Eί ναι λά θος το κί νη μα να υπο κύ πτει στις πι -
έ σεις των υπουρ γών και των MME. Eύ κο λα μπο -
ρού με να φα ντα στού με τι πα νη γύ ρι θα έκα ναν τα
MME και η κυ βερ νη τι κή προ πα γάν δα αν εί χα με
συ γκρού σεις ανά με σα σε ομά δες πε ρι φρού ρη -
σης και κου κου λο φό ρους.

Yπάρ χουν πο λύ κα λύ τε ρες και δυ να μι κό τε ρες
λύ σεις με τις οποί ες οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων
μπο ρούν να εμπο δί σουν τις προ βο κά τσιες της
αστυ νο μί ας αλ λά και να απο κρού σουν την προ -
πα γάν δα της κυ βέρ νη σης για "μειο ψη φί ες κου -
κου λο φό ρων".

H πρώ τη εί ναι η μα ζι κό τη τα. Oταν το κί νη μα κα -
τα φέρ νει να εί ναι μα ζι κό, συ νε χί ζει να έχει χι λι ά δες
φοι τη τές και ερ γά τες στους δρό μους, τί πο τα δεν
μπο ρεί να κρύ ψει αυ τή την ει κό να. H δια δή λω ση
της 8 Mάρ τη εί ναι το κα λύ τε ρο πα ρά δειγ μα. H
άγρια κα τα στο λή, δεν κα τά φε ρε να επι σκι ά σει τη
με γα λειώ δη πα νελ λα δι κή δια δή λω ση των κα τα λή -
ψε ων στο κέ ντρο της Aθή νας, δεν κα τά φε ρε να
κρύ ψει τη τε ρά στια συμ με το χή. Iσα ίσα, αυ τό που
δια λύ θη κε ήταν η προ πα γάν δα της κυ βέρ νη σης ότι
το κί νη μα ξε φου σκώ νει και οι κα τα λή ψεις κλεί νουν. 

Tο δεύ τε ρο που χρειά ζε ται εί ναι ο ξε κά θα ρος
πο λι τι κός προ σα να το λι σμός. O πραγ μα τι κός αντί -

πα λος των φοι τη τών εί ναι η κυ -
βέρ νη ση και η αστυ νο μία. "Mε
MAT και BIA δεν γί νε ται Παι δεία"
φω νά ζουν στις δια δη λώ σεις τους
οι φοι τη τές και έχουν δί κιο. H
εμπει ρία δεί χνει ότι κά θε φο ρά
που η αστυ νο μία εξα φα νί ζε ται
από τους δρό μους, "δεν σπά ει ού -
τε μπου κα λά κι". Aντί θε τα κά θε φο -
ρά που υπάρ χουν συ γκρού σεις εί -
ναι για τί τα MAT πε ρι κυ κλώ νουν
απει λη τι κά τους φοι τη τές, τους
προ κα λούν ανοι χτά με βρι σι ές και
προ σβλη τι κές χει ρο νο μί ες. H απά -
ντη ση στο ερώ τη μα "τι λέ τε και τι
κά νε τε με τους κου κου λο φό ρους"
εί ναι απλή. Tην ευ θύ νη την έχει η
κυ βέρ νη ση και η αστυ νο μία. H κλι -
μά κω ση του κι νή μα τος των κα τα -
λή ψε ων, η σύν δε σή του με τους
ερ γα ζό με νους και τα συν δι κά τα
εί ναι που μπο ρεί να φέ ρει την ήτ -
τα της κυ βέρ νη σης σε όλα τα επί -
πε δα.

Προοπτική

Xρειά ζε ται τέ λος να μπαί νει το
θέ μα της προ ο πτι κής. Oταν ένα κί -
νη μα με γα λώ νει και ρι ζο σπα στι κο -
ποιεί ται, εί ναι απα ραί τη το να ανοί -

γει η συ ζή τη ση για το μέ χρι που μπο ρεί να φτά σει.
Oτι οι κα τα λή ψεις, κα θώς πα λεύ ουν για την από -
συρ ση του νό μου πλαι σίου, πα λεύ ουν και για μια
άλ λη παι δεία σε μια άλ λη κοι νω νία χω ρίς εκ με τάλ -
λευ ση και αλ λο τρί ω ση. Aνοί γο ντας αυ τή την προ ο -
πτι κή κερ δί ζο νται ακό μα και τα πιο απο λί τι κα κομ -
μά τια της νε ο λαί ας που την ορ γή τους την βγά ζουν
στο πε τρο πό λε μο με την αστυ νο μία και τις "μι κρο ε -
πι θέ σεις" σε κα τα στή μα τα και τρά πε ζες.

Aυ τή τη με γά λη ει κό να, πως όταν το κί νη μα
φτά νει σε εξε γέρ σεις και επα να στά σεις αυ τές οι
πρα κτι κές εξα φα νί ζο νται για τί ο κα θέ νας και η
κα θε μία έχει κα λύ τε ρα πράγ μα τα να ασχο λη θεί,
την πε ρι γρά φει στο βι βλίο του για την Πα ρι σι νή
Kομ μού να, ο Mαρξ "Δεν εκ θέ τα νε πια πτώ μα τα
στα νε κρο το μεία για ανα γνώ ρι ση, δεν γί νο νταν
πια νυ χτε ρι νές δια ρή ξεις και στα μά τη σαν σχε δόν
ολό τε λα οι κλο πές. Για πρώ τη φο ρά από τις μέ -
ρες του Φλε βά ρη του 1848 οι δρό μοι του Πα ρι -
σιού ήτα νε πά λι πραγ μα τι κά ασφα λείς, κι αυ τό
χω ρίς κα νε νός εί δους αστυ νο μία. 'Δεν ακού με
πια να γί νε ται λό γος -εί πε ένα μέ λος της Kομ μού -
νας- για φό νους, λη στεί ες και επι θέ σεις σε πρό -
σω πα. Φαί νε ται πραγ μα τι κά σαν να τρά βη ξε μα ζί
της η αστυ νο μία στις Bερ σα λί ες όλους τους συ -
ντη ρη τι κούς φί λους της'".

Kαι συ νε χί ζει "Hταν το Πα ρί σι που ερ γα ζό ταν,
που σκε φτό ταν, που μα χό ταν, που μά τω νε, που
αφο σιω μέ νο στη δη μιουρ γία μι ας νέ ας κοι νω νί ας,
ξε χνού σε σχε δόν τους καν νί βα λους που βρί σκο -
νταν έξω από τις πύ λες του, που αχτι νο βο λού σε
μέ σα στον εν θου σια σμό της ιστο ρι κής του πρω -
το βου λί ας". Aυ τή εί ναι η προ ο πτι κή που ανοί γε ται
μπρο στά μας.

Λένα Bερδέ

“Kουκουλοφόροι”

Δεν τσιμπάμε στα παιχνίδια
κυβέρνησης και MME

Τ ην Πέ μπτη 15/3 και ενώ χι λι ά δες φοι τη τές
μα ζεύ ο νταν στα Προ πύ λαια για το με γα -

λειώ δες πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο που
ακο λού θη σε, τα ΜΑΤ του Πο λύ δω ρα έστη ναν
μπλό κα στο κέ ντρο. Μπλό κα που στο χο πoιού -
σαν αγω νι ζό με νους φοι τη τες τους οποί ους
προ σή γα γαν με την πα ρα μι κρή αφορ μή.
Ένας από αυ τούς τους «πι θα νούς κου κου λο -
φό ρους-τρο μο κρά τες» ήμουν και εγώ.

Ενώ κα τευ θυ νό μουν στην σχο λή μου μία δι -
μοι ρία «πραι τό ρων»  με πε ρι κύ κλω σε και απαί -
τη σε να ερευ νή σει την τσά ντα μου. Όταν κα τά
την διάρ κεια της έρευ νας τους βρή καν ένα
ζευ γά ρι γυα λιά κο λύμ βη σης ο επι κε φα λής
απαί τη σε την με τα φο ρά μου στην ΓΑ ΔΑ για
την πε ραι τέ ρω εξα κρί βω ση των στοι χεί ων μου.
Κα τά την διάρ κεια της με τα φο ράς μου, μου
απα γο ρεύ τη κε αυ στη ρά να ει δο ποιή σω από το
τη λέ φω νο μου τους συ ντρό φους μου την οι κο -
γέ νεια μου ή έστω κά ποιον δι κη γό ρο.

Η πα ρα μο νή μου στην ΓΑ ΔΑ συ νο δεύ τη κε
από αναί τια βία, τό σο φυ σι κή όσο και ψυ χο λο -
γι κή, και προ σω πι κό εξευ τε λι σμό από αστυ νο μι -
κούς με πο λι τι κά, ενώ μά λι στα κά ποιοι από αυ -
τούς προ σπά θη σαν επί μο να να συν δέ σουν την
πα ρου σία μου στον χώ ρο της δια δή λω σης με
την εμπο ρία και χρή ση ναρ κω τι κών. Όλα αυ τά
αφού με ανά γκα σαν να βγά λω ΟΛΑ μου τα ρού -
χα και να στέ κο μαι σε ένα τρα πέ ζι μέ σα σε ένα
δω μά τιο που έμοια ζε σαν τα λευ κά κε λιά.  Για
τρεις ώρες πε ρί που με τα φε ρό μουν από όρο φο
σε όρο φο και από γρα φείο σε γρα φείο όπου
κά θε φο ρά κά ποιος άλ λος ασφα λί της με ρω -
τού σε ξα νά και ξα νά τα ίδια πράγ μα τα.

Όλα αυ τά ενώ ο Κα ρα μαν λής τρω γό πι νε
με τον Πού τιν υπο γρά φο ντας συμ φω νί ες
εκα τομ μυ ρί ων, με πρό σχη μα αυ τό αλ λά και
την «βε βή λω ση» του μνη μεί ου του Aγνώ στου
Στρα τιώ τη την προ η γού με νη εβδο μά δα τα
«ακού νη τα και αμί λη τα στρα τιω τά κια» ανέ λα -
βαν να πραγ μα το ποι ή σουν επι χεί ρη ση σκού -
πα, αυ τή την φο ρά όχι ενα ντίον με τα να στών
αλ λά φοι τη τών που απαρ τί ζουν τις «μειο ψη -
φί ες» και προ φα νώς δεν έχουν τα «ορ θά πο -
λι τι κά φρο νή μα τα».

Η πρα κτι κή των προ λη πτι κών πο λι τι κών
συλ λή ψε ων δεν εί ναι ξέ νη για την Δε ξιά, εί ναι
η πρα κτι κή που εφάρ μο ζε το κρά τος κά θε φο -
ρά που οξυ νό ταν η πά λη του κι νή μα τος. Από
τον και ρό του «εθνάρ χη» Κα ρα μαν λή μέ χρι
των Κω στά κη Κα ρα μαν λή (όπως φαί νε ται) σε
τέ τοιες πε ριό δους οι δε ξι ές κυ βερ νή σεις μά -
ζευαν στα μπου ντρού μια τους αρι στε ρούς
πριν από δια δη λώ σεις με στό χο να τρο μο κρα -
τή σουν τον κό σμο του κι νή μα τος.

Το ξέ ρουν αυ τοί το ξέ ρου με κα λύ τε ρα και
εμείς, το φοι τη τι κό κί νη μα τους έχει φτά σει
στο χεί λος του γκρε μού και συ νε χί ζει να τους
πι έ ζει, δεν θα λυ γί σου με ού τε από την κα τα -
στο λή ού τε από την τρο μο κρα τία. ΣΤΟΝ
ΔΡΟ ΜΟ ΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙΑ ΜΕ
ΟΠ ΛΟ ΤΗΝ ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡ ΓΙΑ.

Μανώ λης Σπα θής
Πρω το βου λία ΓEN BO  BA 

Οι κο νο μι κό Νο μι κής



24ωρη απερ γία έκα νε το σω μα τείο
ερ γα ζο μέ νων του Δή μου Ηρα κλεί ου
την Πέ μπτη 15 Μάρ τη απαι τώ ντας να
μην δο θεί σε ιδιώ τη η κα θα ριό τη τα του
Δή μου, την επα να πρό σλη ψη όλων των
συμ βα σιού χων όπως εί χε υπο σχε θεί
προ ε κλο γι κά ο Δή μαρ χος, την πλη ρω -
μή των ερ γα ζο μέ νων στις δη μο τι κές
επι χει ρή σεις και τη με τα φο ρά της λει -
τουρ γί ας της Δη μο τι κής Επι χεί ρη σης
ΔΕΚ ΚΟ ΠΙ ΗΑ, που κιν δυ νεύ ει να κλεί -
σει κα θώς και όλου του προ σω πι κού
στα Νο μι κά Πρό σω πα του Δή μου.  

Την ημέ ρα της απερ γί ας, όταν αντι -

προ σω πεία των ερ γα ζο μέ νων στον
Δή μο πή γε να συ να ντή σει τον δή μαρ -
χο Σ. Γε ωρ γό που λο, εκεί νος ζή τη σε
να κλει δώ σουν την πόρ τα των γρα φεί -
ων του τρί του ορό φου ώστε η αντι -
προ σω πεία να μην μπο ρεί να μπεί μέ -
σα, ενώ εγκλω βί στη κε μέ σα το προ -
σω πι κό ασφα λεί ας και όσοι δη μό τες
βρί σκο νταν εκεί νη την ώρα μέ σα στο
δη μαρ χείο. Νω ρί τε ρα απα γό ρευ σε
στους ερ γα ζό με νους του ρα διο φώ νου
να γί νουν συ νε ντεύ ξεις των δυο πλευ -
ρών (δη μάρ χου και σω μα τεί ου του
Δή μου) για την απερ γία και απαί τη σε
η δη μο σιο γρα φι κή της κά λυ ψη να γί -
νει μό νο με την ανά γνω ση των ανα κοι -
νώ σε ων και των δυο πλευ ρών.

Επί σης δύο δί ω ρες στά σεις ερ γα -
σί ας την Τρί τη 20 Μάρ τη απο φά σι σε
το σω μα τείο ερ γα ζο μέ νων στον 9.40
απαι τώ ντας την εξό φλη ση των δε δου -
λευ μέ νων του Φε βρουα ρί ου.  «Στο
πλευ ρό των ερ γα ζο μέ νων ενά ντια
στις αντερ γα τι κές πο λι τι κές της κυ -
βέρ νη σης και των το πι κών της απο λο -
γη τών. Οχι στις απο λύ σεις-στα θε ρή
και αξιο πρε πή δου λε ιά για όλους. Οχι
στις ιδιω τι κο ποιή σεις», ανα φέ ρει η
ανα κοί νω ση συ μπα ρά στα σης της
“Συμ μα χί ας  για την Υπερ νο μαρ χία”
Ηρα κλεί ου- Ν. Ιω νί ας. 

Εκ δή λω ση με τη συμ με το χή του Δή μου
Κο ρυ δαλ λού και το Σύλ λο γο Δα σκά λων Κο -
ρυ δαλ λού- Αγ. Βαρ βά ρας ορ γά νω σε η Συμ -
μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο την Τε τάρ τη
14 Μάρ τη στο Πνευ μα τι κό Κέ ντρο Πλειά -
δες. Στην εκ δή λω ση συμ με τεί χαν ερ γα ζό -
με νοι του Δή μου Κο ρυ δαλ λού, δά σκα λοι,
φοι τη τές και συ ντα ξιο ύ χοι από την πε ριο χή. 

Την ει σή γη ση έκα νε ο Γιάν νης Ση φα κά -
κης συ ντο νι στής της Συμ μα χί ας Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο ο οποί ος τό νι σε τη ση μα σία
του αντι πο λε μι κού συλ λα λη τη ρί ου στις 17
Μάρ τη για το μέλ λον του κι νή μα τος τό σο
στο χώ ρο της παι δεί ας όσο και στο μέ τω πο
των ερ γα τι κών δι εκ δι κή σε ων.  «Εί ναι η ευ -
και ρία να ενω θούν όλοι όσοι έχουν ανοι -
χτούς λο γα ρια σμούς με την κυ βέρ νη ση,
από τους φοι τη τές μέ χρι τους μα θη τές
τους ερ γα ζό με νους και την πα κι στα νι κή
κοι νό τη τα που πα λεύ ει ενά ντια στην επί θε -
ση στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα».

Την εκ δή λω ση χαι ρέ τη σε ο Γε νι κός
Γραμ μα τέ ας του Δή μου, Με ντζε λί δης, που
δή λω σε ότι ο Δή μος Κο ρυδαλ λού εί ναι πά -
ντα πα ρών σε τέ τοιες πρω το βου λί ες και θα
συ νε χί σει να εί ναι στο πλευ ρό του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος. Ολη την εβδο μά δα ο
Δή μος Κο ρυ δαλ λού εί χε στή σει πε ρί πτε ρο
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
στην πλα τεία Ελευ θε ρί ας που ενη μέ ρω νε
για το αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο.     

Με επι τυ χία ολο κλη ρώ θη κε η αντι πο -
λε μι κή βδο μά δα στο Ρέ θυ μνο.  Από τις
12 Μαρ τίου μέ χρι και τις 17 οι ακτι βι στές
της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ ορ γα νώ σα -
με εκ δη λώ σεις και ενη με ρώ σεις στην πό -
λη και τις σχο λές. Με κα θη με ρι νή πα -
ρου σία στο Πα νε πι στή μιο, μι κρο φω νι κή,
προ βο λή βί ντεο στον τοί χο, ανα κοι νώ -
σεις στα μα θή μα τα και κρε μώ ντας πολ -
λά πα νό ξε κι νή σα με να ορ γα νώ νου με
την με γά λη εκ δή λω ση της Τρί της 13/3
στο ΑΕΙ με ομι λι τή τον Jim my Mas sey. 

Γύ ρω στα 150 άτο μα ακού σα νε τον
πρώ ην πε ζο ναύ τη του Ιράκ να μι λά ει
για τις εμπει ρί ες του και για την ορ γά -
νω ση του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος
στην Αμε ρι κή. Ανά με σά τους, άν θρω -
ποι από το Αφγα νι στάν και άλ λες αρα -
βι κές κοι νό τη τες, μα θη τές, ερ γα ζό με -
νοι και κυ ρί ως φοι τη τές αλ λά και
εκπαι δευ τι κοί. Την Tε τάρ τη πέ ρα από
την ενη μέ ρω ση στα τρα πε ζά κια, ακτι -
βι στές της ΓΕ ΝΟ ΒΑ μα ζί με τον Mas -
sey κά να νε ανα κοι νώ σεις σε όλα τα
μα θή μα τα όπου χα ρα κτη ρι στι κά έλε γε
“Μην αφή σε τε την παι δεία σας να γί νει
σαν της Αμε ρι κής. Οι φοι τη τές εί ναι
κα τα χρε ω μέ νοι απο σπου δα στι κά δά -
νεια. Για να σπου δά σεις εκεί, πρέ πει
πρώ τα να μά θεις να σκο τώ νεις”. 

Την Πέ μπτη, ορ γα νώ σα με στο Νο σο -
κο μείο του Ρε θύ μνου συ ζή τη ση και
προ βο λή αντι πο λε μι κού βί ντεο. Πε ρά -
σα νε πά νω από 20 ερ γα ζό με νοι που συ -
ζη τά γα με, αγό ρα ζαν την Eρ γα τι κή Aλ -
λη λεγ γύη αλ λά και ενί σχυαν οι κο νο μι κά
την απο στο λή μας για το συλ λα λη τή -
ριο. Με τά, σε εκ δή λω ση στο Μου σι κό
Λύ κειο για το αντι πο λε μι κό κί νη μα και
το κί νη μα του “16”, ένας μα θη τής απο -
φά σι σε να ορ γα νω θεί στο ΣΕΚ.

Το από γευ μα έγι νε η πα νεκ παι δευ τι -
κή δια δή λω ση που μά ζε ψε 150 άτο μα
από την κα τά λη ψη του ΤΕΙ και φοι τη τές
του ΑΕΙ. Εκεί μοι ρά στη κε αντι πο λε μι κό
υλι κό και έκλει νε κό σμος για το συλ λα -
λη τή ριο. Την Πα ρα σκευή, τα μέ λη της
ΓΕ ΝΟ ΒΑ μα ζί με κό σμο απο Αρα βι κές
Kοι νό τη τες και ανέ ντα χτους φοι τη τές
φύ γα με για το πε τυ χη μέ νο συλ λα λη τή -
ριο στις 17 Mάρτη! Συ νε χί ζου με την
αντι πο λε μι κή μας δρά ση, δέ νο ντάς την
με το με γα λειώ δες πα νεκ παι δευ τι κό κί -
νη μα. “Ού τε νό μος - ού τε τρό μος - ού -
τε πό λε μος”. Το σύν θη μα που φω νά ζα -
με μπο ρεί να εκ φρά σει χι λι ά δες αγω νι -
στές και ακό μα κα λύ τε ρα, ένα γε νι κευ -
μέ νο πο τά μι αντί στα στης, μπο ρεί να γί -
νει ο με γα λύ τε ρος εφιάλ της της ΝΔ και
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού απ` όπου κι
αν εκ φρά ζε ται.

Νίκος Σκια δάς, ΤΕΙ Μ.Τ.Α. Ρέθυμνο

Με επι τυ χία μπλο κά ρι σαν οι ερ γα -
ζό με νοι του ΟΤΕ την Γε νι κή Συ νέ λευ -
ση των Με τό χων που θα γι νό ταν στις
14 Μάρ τη. Η ΓΣ θα έπαιρ νε απο φά -
σεις που θα προ ω θού σαν τη κα τα -
στρα τή γη ση των συλ λο γι κών συμ βά -
σε ων που έχει ψη φί σει η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ από το Δε κέμ βρη στη Βου λή.
Η στά ση ερ γα σί ας στο Διοι κη τι κό
Μέ γα ρο εί χε από λυ τη επι τυ χία και
δε κά δες ερ γα ζό με νοι αντα πο κρί θη -
καν στο κά λε σμα της Ομο σπον δί ας
και βρέ θη καν στο χώ ρο. Αρ γό τε ρα,
για να κα λύ ψει την τα πεί νω σή της, η
διοί κη ση του ΟΤΕ έβγα λε ανα κοί νω -
ση στην οποία λέ ει ότι η Συ νέ λευ ση
Με τό χων ανα βλή θη κε λό γω «έλ λει -
ψης απαρ τί ας». 

Η διοί κη ση όρι σε νέα Γ.Σ Με τό -
χων για τις 27 Μάρ τη. Σε απά ντη ση,
η Ε.Ε. της ΟΜΕ-ΟΤΕ απο φά σι σε να
με τα θέ σει για εκεί νη τη μέ ρα την
24ωρη πα νατ τι κή απερ γία που εί χε
προ γραμ μα τι στεί για τις 22 Μάρ τη,
στα πλαί σια των δια με ρι σμα τι κών
απερ γιών που εί χαν ξε κι νή σει από
τον Γε νά ρη. Η Εκτε λε στι κή Επι τρο -
πή απο φά σι σε την πε ρι φρού ρη ση
της απερ γί ας σε όλα τα με γά λα κτί -
ρια της Ατ τι κής και συ γκέ ντρω ση
στις 5.30 το από γευ μα στο Διοι κη τι -
κό Μέ γα ρο. 

Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
του συν δι κά του: «Τα αι τή μα τα και
αυ τής της απερ γί ας πα ρα μέ νουν: Η
μη αλ λα γή άρ θρων του Κα τα στα τι -
κού ΟΤΕ που οδη γούν στην ιδιω τι -
κο ποί η σή του και την εδρα ί ω ση του
ασύ δο του διευ θυ ντι κού δι καιώ μα -
τος. Στη μη εφαρ μο γή του προ -
γράμ μα τος προ αί ρε σης με το χών
στα στε λέ χη του ΟΤΕ που προ κα -
λούν τό σο τους ερ γα ζό με νους όσο
και την κοι νω νία.» 

Εκλο γές έγι ναν την πε ρα σμέ νη
εβδο μά δα για την ανά δει ξη νέ ου ΔΣ
στο Σύλ λο γο Ερ γα ζο μέ νων του νο -
σο κο μεί ου Σω τη ρία. Ψή φι σαν 1184
ερ γα ζό με νοι και βρέ θη καν 27 Ακυ ρα/
Λευ κά ψη φο δέλ τια.

Τα ανα λυ τι κά απο τε λέ σμα τα εί -
ναι τα εξής: «Αγω νι στι κή Τα ξι κή
Ενό τη τα» 419 ψή φους και 5 έδρες
(5 έδρες στο προ η γού με νο ΔΣ), ΠΑ -
ΣΚΕ 368 ψή φους και 4 έδρες (5
έδρες ), ΔΑ ΚΕ 267 ψή φους και 3
έδρες (3 έδρες), «Ανε ξάρ τη τη Δρά -
ση Ερ γα ζο μέ νων» 47 ψή φους και 1
έδρα, «Ανε ξάρ τη τος» 34 ψή φους
και «Ανε ξάρ τη τη Αρι στε ρή Πρω το -
βου λία Ερ γα ζο μέ νων-Νυ στέ ρι» 20
ψή φους.  
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Aντιπολεμική εκδήλωση
Δε κά δες ερ γα ζό με νοι του

Δή μου Νί καιας συμ με τεί χαν
στην αντι πο λε μι κή εκ δή λω ση
που διορ γά νω σε ο Σύλ λο γος
Ερ γα ζο μέ νων την Πα ρα -
σκευή 16 Μάρ τη, με κε ντρι -
κό ομι λη τή τον Τζί μι Μά σεϊ.  

Η εκ δή λω ση ξε κί νη σε με
το χαι ρε τι σμό του Πέ τρου
Κων στα ντί νου εκ μέ ρους της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο ο οποί ος ενη μέ ρω σε
για τα συλ λα λη τή ρια που
διορ γα νώ νο νταν την επό με -
νη ημέ ρα σε πολ λές χώ ρες
του κό σμου και για το χα ρα -
κτή ρα του πα νελ λα δι κού
συλ λα λη τη ρί ου στο Σύ νταγ -
μα, σαν το ση μείο όπου θα

ενω θούν οι φοι τη τές με τους
μα θη τές και τους ερ γα ζό με -
νους ενά ντια στην κυ βέρ νη -
ση Κα ρα μαν λή. 

Στη συ νέ χεια το λό γο πή -
ρε ο Γιώρ γος Θε ο χά ρης
πρό ε δρος της Επι τρο πής Ει -
ρή νης Κοκ κι νι άς, ο οποί ος
τό νι σε ότι το κί νη μα πρέ πει
να εί ναι αντι μπε ρια λι στι κό
και όχι φι λει ρη νι κό και ότι
δεν πρέ πει να ξε χνά με τις
ευ θύ νες και της προ η γού με -
νης κυ βέρ νη σης.  

Ο Δη μή τρης Τσι χλά κης
μέ λος του ΔΣ του Συλ λό γου
μί λη σε για τη φρί κη του πο -
λέ μου στο Ιράκ, και πε ρι έ -
γρα ψε τα εγκλή μα τα και τα
βα σα νι στή ρια που γί νο νται

στο Αμπού Γκρά ιμπ και στο
Γκουα ντα νά μο και έκλει σε
απαγ γέλ λο ντας μία μα ντι νά -
δα. Χαι ρε τι σμό απη ύ θυ νε
και ο πρό ε δρος του Συλ λό -
γου Ερ γα ζο μέ νων, Νί κος
Τρά κας που κα λω σό ρι σε τον
Τζί μι Μά σεϊ στην Κοκ κι νιά
την ιστο ρι κή πό λη που πά λε -
ψε το φα σι σμό και τον πό λε -
μο με χι λι ά δες θύ μα τα. Κά -
λε σε τους ερ γα ζό με νους να
συμ με τέ χουν στο αντι πο λε -
μι κό συλ λα λη τή ριο και τό νι -
σε ότι μέ σα στο αντι πο λε μι -
κό κί νη μα χρειά ζε ται να
υπάρ χει ενό τη τα.

Οταν πή ρε το λό γο ο Τζί -
μι Μά σεϊ η συ γκί νη ση χτύ πη -
σε κόκ κι νο. Μί λη σε για το τι

ση μαί νουν ιδιω τι κο ποιή σεις
στην Αμε ρι κή και για το πώς
ο ίδιος ανα γκά στη κε να κα -
τα τα γεί στο στρα τό για να
γλι τώ σει από την πεί να και
την ανερ γία, κα θώς και για
όσα συ νά ντη σε στο Ιράκ και
έκλει σε κα λώ ντας στη δια δή -
λω ση της επό με νης ημέ ρας. 

Η εκ δή λω σε γέ μι σε όλους
με αι σιο δο ξία για τη δύ να μη
του πα γκό σμιου αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος και έκλει σε,
προ σφέ ρο ντας συμ βο λι κά
μία αγκα λιά λου λού δια στον
Τζί μι Μά σεϊ σαν ένα με γά λο
ευ χα ρι στώ για την επί σκε ψή
του στο Δή μο Νί καιας και τη
συμ βο λή του στο αντι πο λε -
μι κό κί νη μα.

Με επι τυ χία πραγ μα το ποι ή θη καν οι εκ δη λώ σεις του Δή μου Νέ ας Ιω νί ας για
τα 63 χρό νια από το μπλό κο της Κα λο γρέ ζας, όταν οι να ζί σαν αντί ποι να για τις
πε τυ χη μέ νες απερ γί ες στα λι γνι τω ρυ χεία της πε ριο χής, εκτέ λε σαν 21 έλ λη νες
και έναν ιτα λό αντι φα σί στα. Το πρωί της Κυ ρια κής 18/3 πραγ μα το ποι ή θη κε συ -
γκέ ντρω ση μπρο στά στον τό πο της εκτέ λε σης. 

Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο πή ρε μέ ρος στις εκ δη λώ σεις κα τα θέ το -
ντας στε φά νι στο μνη μείο των εκτε λε σθέ ντων (και κα τα χει ρο κρο τή θη κε), ενώ
το ίδιο έκα ναν και αρ κε τοί φο ρείς της πό λης όπως δη μο τι κές πα ρα τά ξεις, σω -
μα τεία ερ γα ζο μέ νων (του Δή μου και των εκ παι δευ τι κών), πο λι τι στι κοί σύλ λο γοι,
προ σφυ γι κά σω μα τεία (Ινε πο λί τες, Σμυρ νιοί, Αλα γι ώ τες,κλπ), αλ λά τι μη τι κά και
ο Δή μος Κα ι σα ρια νής στην οποία εί χε γί νει αντί στοι χο μπλό κο και εκτε λέ σεις.
Επί σης προς τι μή του μπλό κου έγι ναν θε α τρι κές πα ρα στά σεις στο δη μο τι κό θέ -
α τρο, ομι λί ες στα σχο λεία και αγώ νες στί βου στο δη μο τι κό στά διο. 

KAΛOΓPEZA
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Τ
ο 33ο Συ νέ δριο της ΓΣΕΕ ολο -
κλή ρω σε τις ερ γα σί ες του την
Κυ ρια κή 18 Μάρ τη. Θα πε ρί με νε

κα νείς μια τέ τοια κο ρυ φαία στιγ μή του
συν δι κα λι στι κού κι νή μα τος να ασχο λη -
θεί με τους αγώ νες που έδω σαν οι ερ -
γα ζό με νοι κι η νε ο λαία τα προ η γού με -
να τρία χρό νια και να χα ρά ξει την πο -
ρεία των αγώ νων για την επό με νη πε -
ρίο δο. Αυ τοί οι αγώ νες απου σί α ζαν
πλή ρως από τις ερ γα σί ες και τις απο -
φά σεις του συ νε δρίου. Ού τε καν αντι -
προ σω πεία των φοι τη τών δεν μπό ρε σε
να απευ θυν θεί στους συ νέ δρους λό γω
«του φορ τω μέ νου προ γράμ μα τος». Το
πρό γραμ μα ήταν όντως φορ τω μέ νο,
από την προ κλη τι κή πα ρέ λα ση του Κα -
ρα μαν λή και των υπουρ γών του, του
Πα παν δρέ ου και άλ λων «θε σμι κών»
προ σκε κλη μέ νων. 

Ο πρό ε δρος της ΓΣΕΕ Πα να γό που -
λος σε μια πα ρέμ βα σή του την Πα ρα -
σκευή δή λω σε ότι «ας κα τα λά βουν οι
φοι τη τές, ο ερ γα ζό με νος πλη ρώ νει δι -
πλά μια απερ γία και η ΓΣΕΕ δεν πρό -
κει ται να κη ρύ ξει απερ γί ες που να μην
συμ με τέ χει κα νέ νας». Αυ τά εί ναι προ -
σχή μα τα. Οι ερ γα ζό με νοι έχουν δεί ξει
ότι εί ναι δι α τε θει μέ νοι να τα δώ σουν
όλα στους αγώ νες τους. 

Ας ρω τή σει τους απερ γούς τρα πε ζο -
ϋ πάλ λη λους του 2005, τους απερ γούς
λι με νερ γά τες ή τους δα σκά λους του
2006. Κά θε τέ τοια μά χη, έβγα λε σε συ -
μπα ρά στα ση χι λι ά δες ερ γα ζό με νους
από άλ λους χώ ρους. Οι φοι τη τι κές κα -
τα λή ψεις συ νε χί ζουν τον αγώ να τους,
και βρί σκουν στή ρι ξη από την ορ γή για
την κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων των
ΜΑΤ και της λι τό τη τας που φου ντώ νει
σε όλους τους χώ ρους. Στις 28 Μάρ τη
οι ερ γα ζό με νοι στο δη μό σιο κα τε βαί -
νουν σε απερ γία, που θα ‘χει επι τυ χία,
πα ρό λο που η ορ γα νω τι κή συν διά σκε -
ψη της ΑΔΕ ΔΥ που έγι νε τις ίδιες μέ -

ρες με το συ νέ δριο της ΓΣΕΕ, σχε δόν
κα θό λου δεν ασχο λή θη κε με αυ τή την
μά χη. 

Αυ τή ακρι βώς τη στιγ μή, που η κό -
ντρα με την κυ βέρ νη ση της ΝΔ σκλη -
ραί νει και δυ να μώ νει, οι συν δι κα λι στι -
κές ηγε σί ες επι λέ γουν να κη ρύ ξουν
«κα τά παυ ση πυ ρός». Ού τε μια στά ση
ερ γα σί ας σε συ μπα ρά στα ση στο φοι -
τη τι κό κί νη μα από πλευ ράς ΓΣΕΕ,
όπως έκα νε πέρ σι τον Ιο ύ νη, ού τε μια
απερ για κή κι νη το ποί η ση για την ει σο -
δη μα τι κή πο λι τι κή και τις ιδιω τι κο ποιή -
σεις όπως έκα νε τα προ η γού με να τρία
χρό νια. Η αι τία δεν εί ναι οι ερ γα ζό με -
νοι αλ λά ο φό βος των ηγε σιών ότι και η
πα ρα μι κρό τε ρη χα ρα μά δα θα οδη γή -
σει σε μια έκρη ξη. 

Η Κα θη με ρι νή της Κυ ρια κής 18 Μάρ -
τη δια πί στω νε ότι: «Να θυ μί σου με
απλώς, πώς μό λις μια βδο μά δα πριν

τον εκρη κτι κό ‘Μάη του � 68’ η έγκυ ρη
‘Μοντ’ δια πί στω νε βα ριε στη μέ να με
πρω το σέ λι δο τί τλο της πως ‘Η Γαλ λία
πλήτ τει� . ...» Πα ρα κά τω το άρ θρο επι -
ση μαί νει ότι μια «ασή μα ντος αφορ μή»
μπο ρεί να πυ ρο δο τή σει ένα κύ κλο με
μια «άκρως επι κίν δυ νη τρο χιά». Αυ τός
ο φό βος δεν εί ναι κα θό λου πα ρά λο -
γος: κά θε αγώ νας που έχει ξε σπά σει
τα προ η γού με να χρό νια έμοια ζε «ελεγ -
χό με νος», «αμυ ντι κός» κλπ, για να φτά -
σει να προ κα λεί νευ ρι κό κλο νι σμό στην
κυ βέρ νη ση. 

Οι αρι στε ρές πα ρα τά ξεις που αντι -
προ σω πεύ ο νται στις συν δι κα λι στι κές
ηγε σί ες απέ φυ γαν να δώ σουν αυ τές
τις μά χες. Ού τε οι σω στές επι ση μάν -
σεις σε ομι λί ες ού τε οι κα ταγ γε λί ες
στα συ νέ δρια αρ κούν για να αλ λά ξουν
αυ τή τη δια πί στω ση. Την πο λι τι κή απαι -
σιο δο ξία και τον ψεύ τι κο ρε α λι σμό

τους τον πλη ρώ νουν με τη στα σι μό τη -
τα η οποία φά νη κε και στις εκλο γές για
την νέα διοί κη ση της ΓΣΕΕ. Η ΠΑ ΣΚΕ
κέρ δι σε 21 έδρες όσες και στο προ η -
γού με νο συ νέ δριο, η ΔΑ ΚΕ 12 έδρες
από 11 (η ερ γο δο τι κή ΑΣΚΕ από τις
τρά πε ζες που εί χε μια έδρα επέ στρε ψε
στην ΔΑ ΚΕ). Η ΔΑΣ, που στη ρί ζε ται
από το ΚΚΕ πή ρε 9 έδρες από 10 και η
«Αυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση» του ΣΥΝ, 3
έδρες από 2 που κα τεί χε.  

Χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι έχουν συσ σω -
ρεύ σει εμπει ρί ες και ιδέ ες από τις μά -
χες που έχουν δώ σει το προ η γού με νο
διά στη μα. Εχουν εμπνευ στεί από τις νί -
κες των φοι τη τών και των πα νε πι στη -
μια κών. Δεν ακού στη καν στις πο λυ τε -
λείς αί θου σες του «Αστέ ρα» της Βου -
λιαγ μέ νης. Μπο ρούν να ακου στούν
στους δρό μους, με πρώ το σταθ μό την
απερ γία της 28 Μάρ τη. 

Μία κά πως «ιδιό μορ φη» αντί -
λη ψη φαί νε ται να έχει ο πρό ε -
δρος της ΓΣΕΕ για το πώς θα
υλο ποι η θεί το κε ντρι κό σύν θη μα
του συ νε δρίου της «Τα συν δι κά -
τα η δύ να μή μας». Αυ τό του λά χι -
στον υπο δη λώ νει η προ τρο πή-
συμ βου λή του προς τα Τα μεία,
να επεν δύ ουν τα απο θε μα τι κά
τους στην ΑΕ ΔΑΚ του ΙΚΑ.  Το
πρό βλη μα δη λα δή για τον κύ ριο
Πα να γό που λο εί ναι η κα κή δια -
χεί ρι ση-επέν δυ ση των χρη μά των
του ΤΕ Α ΔΥ. Η λύ ση απλή: αντί
για ομό λο γα και με το χές, ας κά -
νουν τα τα μεία μία «σώ φρο να»
επέν δυ ση σε Αμοι βαία Κε φά λαια.

Αρ κεί μό νο μία μα τιά στο si te
της εν λό γω ΑΕ ΔΑΚ Ασφα λι στι -
κών Ορ γα νι σμών για να κα τα λά -
βει κα νείς ότι μία τέ τοια το πο θέ -
τη ση εί ναι άκρως προ βλη μα τι κή:
στο ΔΣ της εκτός από τον εκ πρό -
σω πο της ΓΣΕΕ, συμ με τέ χει και
εκ πρό σω πος του ΣΕΒ. Οσο για
τη θη τεία του ΔΣ, πλη ρο φο ρού -
μα στε ότι διαρ κεί μία επτα ε τία
(δη λα δή θέ λουν τη με τα πο λί τευ -
σή τους για να αλ λά ξουν).

Μό νο που για εμάς τους χι λι ά -
δες ερ γα ζό με νους που πα λεύ ου -
με για να εί ναι οι ζω ές μας, οι
δου λε ι ές μας και τα Τα μεία μας
πά νω από τα κέρ δη και το πρό -
βλη μα και η λύ ση εί ναι αλ λού.
Αυ τό που έχει ρη μά ξει τα τα μεία
εί ναι τα αρ πα κτι κά της αγο ράς,
που χρω στά νε δι σε κα τομ μύ ρια
στο ΙΚΑ και σ’�  όλα τα τα μεία.
Αυ τό που θα τα σώ σει εί ναι οι
απερ γί ες όπως αυ τή που έχει
ήδη κα λέ σει για τις 28 Μάρ τη η
ΑΔΕ ΔΥ, σε έν δει ξη δια μαρ τυ ρί ας
για το σκάν δα λο του ΤΕ Α ΔΥ. Και
αυ τό που πε ρι μέ νου με και ζη τά με
από τη ΓΣΕΕ εί ναι να κη ρύ ξει και
εκεί νη απερ γία στις 28, ώστε
όλοι μα ζί να ξα να θυ μη θού με το
σύν θη μα που βρο ντο φω νά ξα με
στις με γά λες απερ γί ες του ασφα -
λι στι κού το 2001: «Φέρ τε πί σω τα
κλεμ μέ να». Ετσι θα σώ σου με τα
τα μεία και τις συ ντά ξεις μας και
θα βου λιά ξου με τον Υπουρ γό και
όλη την κυ βέρ νη ση της κου μπα -
ρι κής Απα σχό λη σης και Αλ λη λεγ -
γύ ης. 

Τιά να Αν δρέ ου, 
μέ λος ΔΣ Ερ γα ζο μέ νων 

Επι τρο πής Κε φα λαι α γο ράς  

Στις 27 Μάρ τη οι ερ γα ζό με νοι στην Ιντρα κόμ θα
εκλέ ξουν νέο ΔΣ του σω μα τεί ου τους, όπως και αντι -
προ σώ πους για τα συ νέ δρια της ΠΟ ΕΜ και του ΕΚΑ.
Η Πρω το βου λία Γέ νο βα Ερ γα ζό με νων στην Ιντρα κόμ
συμ με τέ χει στις εκλο γές και στην ανα κοί νω ση που
κυ κλο φο ρεί το νί ζει: 

«Συ νά δελ φοι, το συ μπέ ρα σμα που βγαί νει κά νο -
ντας τον απο λο γι σμό της δρά σης του σω μα τεί ου εί -
ναι ότι συλ λο γι κά μπο ρού με   να  πα γώ σου με απο φά -
σεις της διοί κη σης σε κό ντρα αν χρεια στεί και με την
πλειο ψη φία του Δ.Σ. του σω μα τεί ου, να αλ λά ξου με
τους συ σχε τι σμούς και να ανα δεί ξου με τα δι κά μας
αι τή μα τα. Αυ τός εί ναι ο ρε α λι στι κός δρό μος να μην
πλη ρώ σουν οι ερ γα ζό με νοι τα σπα σμέ να της κρί σης.
Γι’ αυ τό θα συ νε χί σου με από τη δι κή μας τη με ριά,
σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα στην Ιντρα κόμ, σ’ αυ τή την
κα τεύ θυν ση να παίρ νου με πρω το βου λί ες σε όλα τα

μέ τω πα που θα ανοί ξουν το επό με νο διά στη μα.   
Κα τα λα βαί νου με  όλοι ότι  η αντα γω νι στι κό τη τα

της εται ρεί ας θα απαι τή σει και νούρ γι ες θυ σί ες την
επό με νη πε ρίο δο. Σ’ ολό κλη ρη την Ευ ρω πα ϊ κή Ένω -
ση οι κα πι τα λι στές προ κει μέ νου να δι α τη ρή σουν τη
θέ ση τους στην πα γκό σμια οι κο νο μία έχουν βά λει
στό χο να απαλ λα γούν από τα βα ρί δια του πα λιού
«κρά τους πρό νοιας» μα ζί με τα δε σμά των πα λιών
συλ λο γι κών συμ βά σε ων και του συν δι κα λι σμού. Γι’
αυ τό πα ντού η «ατζέ ντα» τους κυ ριαρ χεί ται από σχέ -
δια επι θέ σε ων στους μι σθούς,στο  Ασφα λι στι κό
,στην Υγεία, στην Παι δεία,στα ωρά ρια,στις Συλ λο γι -
κές Συμ βά σεις, στις θέ σεις και στις σχέ σεις ερ γα σί -
ας. Αλ λά πα ντού η «ατζέ ντα» τους συ να ντά ει τε ρά -
στιες αντι στά σεις. Στην Ελ λά δα οι αντι δρα στι κές με -
ταρ ρυθ μί σεις της κυ βέρ νη σης  σκο ντά φτουν σ’ ένα
δυ να τό κί νη μα αντί στα σης από τη με ριά της ερ γα τι -

κής τά ξης και της νε ο λαί ας. Ο απερ για κός αγώ νας
των δα σκά λων των 6 βδο μά δων για 1400 ευ ρώ κα τώ -
τα το μι σθό σε ένα ανα βαθ μι σμέ νο δη μό σιο σχο λείο
και ο συ νε χι ζό με νος αγώ νας των φοι τη τών και των
πα νε πι στη μια κών εκ παι δευ τι κών που έσπα σε τη συ -
ναί νε ση για το άρ θρο 16 και με κα τα λή ψεις και απερ -
γί ες υπε ρα σπί ζε ται τη δη μό σια παι δεία και το άσυ λο
από την κυ βέρ νη ση και τα αρ πα κτι κά της αγο ράς εί -
ναι τα ζω ντα νά πα ρα δείγ μα τα που δεί χνουν την αντί -
στα ση και την ανυ πα κοή των ερ γα ζο μέ νων και της
νε ο λαί ας προ κει μέ νου να μην προ χω ρή σει η νε ο φι λε -
λεύ θε ρη «ατζέ ντα»». 

*Οι υπο ψή φιοι της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα εί ναι:
Ακου μια νά κη Αντι γό νη, Βουλ δής Χρή στος, Ζώ τος
Αλέ κος, Θε ο χά ρης Γιάν νης, Πα πα δο γιάν νης Βαγ γέ -
λης, Πα παϊ ω άν νου Θέ μης, Συ λαϊ δης Βα σί λης

Συνέδριο ΓΣEE

Aκουσαν Kαραμανλή,
δεν άκουσαν φοιτητές

Θέλουμε

απεργία,

όχι 

“αμoιβαία

κεφάλαια”

για τα

ταμεία

Eκλογές στην Iντρακόμ

Tο μήνυμα που πρέπει να ακούσει  η ΓΣEE στάλθηκε από το Σύνταγμα



Σ
ε 48ωρη πα νελ λα δι κή  απερ γία
στις 28 και 29 Μάρ τη προ χω ρά
η Ομο σπον δία Νο σο κο μεια κών

Για τρών. Οι νο σο κο μεια κοί για τροί ξα -
να πιά νουν το νή μα των απερ για κών κι -
νη το ποιή σε ων  που ξε κί νη σαν στα τέ -
λη της πε ρα σμέ νης χρο νιάς  με αφορ -
μή το ωρά ριο και δι εκ δι κούν πραγ μα -
τι κές αυ ξή σεις  στους μι σθούς και στα
κον δύ λια για τις εφη με ρί ες και προ -
σλή ψεις για τρών στα δη μό σια νο σο -
κο μεία. 

Οπως ανα κοί νω σε η ΟΕΝ ΓΕ  αυ τή
τη στιγ μή υπάρ χουν σε πολ λά νο σο -
κο μεία κα θυ στε ρή σεις στις πλη ρω μές
από τις δε δου λευ μέ νες εφη με ρί ες του
Δε κεμ βρί ου. «Τα κον δύ λια εφη με ρι ών
που έχουν χο ρη γη θεί στα νο σο κο μεία
για το τρέ χον έτος εί ναι στην πλειο νό -
τη τά τους ισό πο σα με εκεί να του προ -
η γού με νου έτους και σε με ρι κές πε ρι -
πτώ σεις μειω μέ να. Δεν έχει καν συ νυ -
πο λο γι στεί η πε νι χρή ει σο δη μα τι κή
πο λι τι κή του 3,5%. Τού το προ κα λεί
δε κά δες δυ σλει τουρ γί ες και σύ ντο μα
θα προ κα λέ σει σο βα ρά προ βλή μα τα
στην εφη μέ ρευ ση των νο σο κο μεί ων
και των Kέ ντρων Υγεί ας».  

Την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα κα τα τέ -
θη κε στη βου λή η ει σο δη μα τι κή πο λι -
τι κή για το 2007. Σύμ φω να με το
υπουρ γείο Οι κο νο μι κών οι αυ ξή σεις
των δη μο σί ων Υπαλ λή λων για το 2007
θα εί ναι στο 3,5% και ο κα τώ τα τος μι -
σθός στο Δη μό σιο θα δια μορ φω θεί
στα 651 ευ ρώ και ο ανώ τε ρος σε
1.538 ευ ρώ τον μή να. 

Οι αυ ξή σεις ψί χου λα εί ναι ένας από
τους λό γους που ο χώ ρος της υγεί ας
εξα κο λου θεί να εί ναι ξε ση κω μέ νος. Ο
δεύ τε ρος λό γος εί ναι οι τρα γι κές ελ -
λεί ψεις προ σω πι κού που έχει οδη γή -
σει δε κά δες νο σο κο μεία να προ χω ρή -
σουν σε το πι κές στά σεις ερ γα σί ας,
συ γκε ντρώ σεις και κι νη το ποιή σεις. Το
Σω τη ρία, το Δαφ νί, ο Ευ αγ γε λι σμός,
το Αμα λία Φλέ μινγκ, το Αγία Ολ γα, το
Τζά νειο, έχουν βγει μπρο στά σε κι νη -
το ποιή σεις από την αρ χή της χρο νιάς.

Σε όλα τα νο σο κο μεία οι Σύλ λο γοι ερ -
γα ζο μέ νων εκ πέ μπουν σή μα κιν δύ νου
για τις τρα γι κές ελ λεί ψεις προ σω πι -
κού που έχουν σαν απο τέ λε σμα να
υπάρ χουν μο νά δες που δε λει τουρ -
γούν λό γω έλ λει ψης προ σω πι κού και
τε ρά στιος φόρ τος ερ γα σί ας αφού
σχε δόν σε όλα τα νο σο κο μεία αντι -
στοι χεί μία νο ση λεύ τρια για 40 ασθε -
νείς. Απέ να ντι σε αυ τά τα αι τή μα τα το
υπουρ γείο Υγεί ας ανα κοί νω σε � ότι θα
«λύ σει» το θέ μα  με προ σλή ψεις 6.000
ερ γα ζο μέ νων στο χώ ρο της υγεί ας.
Ομως και εδώ η κο ροϊ δία πε ρισ σεύ ει
αφού η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία από
αυ τό το προ σω πι κό θα προ σλη φθούν
σαν συμ βα σιού χοι.    

Μία έν δει ξη για το ποι ες εί ναι οι
επι πτώ σεις των πε ρι κο πών  στα δη μό -
σια νο σο κο μεία  απο τε λεί η κα τά στα -
ση στο χώ ρο της Ψυ χι κής Υγεί ας.  Ο
υφυ πουρ γός Υγεί ας Κων στα ντό που -
λος πα ρα δέ χτη κε ότι το υπουρ γείο
Υγεί ας δεν μπο ρεί να κα λύ ψει το
100% του κό στους του προ γράμ μα -
τος απο α συ λο ποί η σης, για το οποίο
έχει τε λειώ σει η πε ρίο δος συγ χρη μα -
το δό τη σης με την Ευ ρω πα ϊ κή Ένω ση.
Μά λι στα πρό τει νε σε εκ προ σώ πους
ερ γα ζο μέ νων  που ερ γά ζο νται στο
πρό γραμ μα και πραγ μα το ποί η σαν συ -
γκέ ντρω ση στο υπουρ γείο Υγεί ας την
πε ρα σμέ νη εβδο μά δα «να ανα ζη τή -
σουν χο ρη γούς». 

Επι πλέ ον ο Αβρα μό που λος ακο νί ζει
ξα νά το τσε κού ρι των πε ρι κο πών αφού
ετοι μά ζε ται να κα τα θέ σει στη βου λή
νο μο σχέ διο για τις προ μή θει ες των νο -
σο κο μεί ων από το οποίο όπως λέ ει θα
εξοι κο νο μή σει χρή μα τα. Eπί σης σύμ -
φω να με το σχέ διο νό μου, η δια δι κα σία
προ ε ξό φλη σης των προ μη θειών θα γί -
νε ται από εμπο ρι κές τρά πε ζες. Στην
πραγ μα τι κό τη τα θα πε ρι κό ψει ακό μα
πε ρισ σό τε ρο τα κον δύ λια που απο δί -
δο νται στα νο σο κο μεία και ένα κομ μά τι
από αυ τά πή γαι νε για να κα λύ ψει τις
υπε ρω ρί ες των ερ γα ζο μέ νων. 

Οι για τροί και οι ερ γα ζό με νοι στην

υγεία έχουν τη δύ να μη να βά λουν τέρ -
μα στην πο λι τι κή του Αβρα μό που λου
που έχει στό χο να δια λύ σει ακό μα πε -
ρισ σό τε ρο τη δη μό σια υγεία. Οι για -
τροί με τις κι νη το ποιή σεις τους που
ξε κί νη σαν από τα τέ λη Νο έμ βρη,
ύστε ρα από Γε νι κές συ νε λεύ σεις που
έγι ναν στα νο σο κο μεία  ανά γκα σαν
την ΕΙ ΝΑΠ να απο φα σί σει  24ωρες
απερ γί ες, συ γκε ντρώ σεις μπρο στά
στο υπουρ γείο Υγεί ας, 48ωρες  απερ -
γί ες και κλι μά κω ση με πεν θή με ρη
απερ γία στις 15-19  Γε νά ρη και έβα -
λαν στο χο ρό των κι νη το ποιή σε ων και
την ΟΕΝ ΓΕ. Τα αι τή μα τα αυ τών των
απερ για κών κι νη το ποιή σε ων ήταν
1.600 ευ ρώ βα σι κό μι σθό, μα ζι κές
προ σλή ψεις για τρών και νο ση λευ τών,
πεν θή με ρη ερ γα σία με αν θρώ πι νο
ωρά ριο 30 ώρες την εβδο μά δα και 6
ώρες τη μέ ρα, συν μία ενερ γός εφη -
με ρία την εβδο μά δα. 

Ωράριο

Η αφορ μή ήταν η εφαρ μο γή της
κοι νο τι κής οδη γί ας που προέ βλε πε
μεί ω ση  του χρό νου ερ γα σί ας των ει -
δι κευό με νων για τρών στις 58 ώρες και
στα δια κά των ει δι κευ μέ νων στις 48
ώρες. Ο Αβρα μό που λος απει λού σε
ότι το νέο ωρά ριο θα εφαρ μό ζο νταν
από την αρ χή του 2007 σε όλα τα νο -
σο κο μεία, χω ρίς βέ βαια να υπάρ χει
κα μία πρό βλε ψη για αυ ξή σεις στους
βα σι κούς μι σθούς των για τρών  για να
κα λύ ψουν τις απο δο χές που έχα ναν
λό γω της μεί ω σης των εφη με ρι ών, αλ -
λά ού τε και νέ ες προ σλή ψεις για τρών.
Αν εφαρ μο ζό ταν το νέο ωρά ριο το
απο τέ λε σμα θα ήταν  τα νο σο κο μεία
να μην έχουν εφη με ρεύ ο ντες για -
τρούς ή πολ λοί από αυ τούς να ανα -
γκά ζο νται να κά νουν απλή ρω τες εφη -
με ρί ες για να μπο ρέ σουν να βγά λουν
πέ ρα το ασφυ κτι κό πρό γραμ μα. 

Το απο τέ λε σμα ήταν κά τω από την
πί ε ση των κι νη το ποιή σε ων στο χώ ρο
της Υγεί ας, αλ λά και εξ αι τί ας των κι -

νη το ποιή σε ων στα πα νε πι στή μια που
εί χαν αρ χί σει να στρι μώ χνουν την κυ -
βέρ νη ση Κα ρα μαν λή από την αρ χή
της χρο νιάς, ο Αβρα μό που λος να δώ -
σει ανα βο λή μέ χρι και ενός χρό νου
στην εφαρ μο γή του νέ ου ωρα ρί ου. 

Συ νε χί ζο ντας στον ίδιο δρό μο για -
τροί και νο ση λευ τές έχουν τη δύ να μη
να δι εκ δι κή σουν μα ζι κές προ λή ψεις
προ σω πι κού, αυ ξή σεις στους μι σθούς
και στις δα πά νες για την δη μό σια και
δω ρε άν υγεία. Αυ τή η εβδο μά δα χρει-
ά ζε ται να εί ναι εβδο μά δα προ ε τοι μα -
σί ας της 48ωρης απερ γί ας, με Γε νι κές
Συ νε λεύ σεις, πε ριο δεί ες και συ ντο νι -
σμό των για τρών με όλο το προ σω πι -
κό στα νο σο κο μεία. 

Μία μα ζι κή και πε τυ χη μέ νη 24ωρη
απερ γία στις 28 Μάρ τη, την ημέ ρα
της 24ωρης της ΑΔΕ ΔΥ, μα ζί με τους
φοι τη τές και όλους τους ερ γα ζό με -
νους στο δη μό σιο θα εί ναι η κα λύ τε ρη
αφε τη ρία για την επι τυ χία της 48ωρης
απερ γί ας των για τρών και για την κοι -
νή συ νέ χεια ενά ντια στη λι τό τη τα
στους μι σθούς και στη διά λυ ση του
ΕΣΥ, ανα γκά ζο ντας ΠΟ Ε ΔΗΝ και
ΟΕΝ ΓΕ να προ κη ρύ ξουν άμε σα τα
επό με να απερ για κά βή μα τα.  

Kατερίνα Θωίδου

Eκλογές 
στην ENIΘ

28 -29 MAPTH

AΠEPΓIA
Θέλουμε γιατρούς, 
όχι τράπεζες στα νοσοκομεία Εκλο γές  για την ανά δει ξη νέ ου ΔΣ

γί νο νται την Τε τάρ τη 28 Μάρ τη στην
Ενω ση Νο σο κο μεια κών Για τρών Θεσ σα -
λο νί κης (ΕΝΙΘ). Κάλ πες θα στη θούν την
ίδια ημέ ρα σε 5 νο σο κο μεία έτσι ώστε
να υπάρ ξει η με γα λύ τε ρη δυ να τή συμ -
με το χή των για τρών στις εκλο γι κές δια -
δι κα σί ες.

Ο υπο ψή φιος της Πρω το βου λί ας ΓΕ -
ΝΟ ΒΑ-Νυ στέ ρι Γιάν νης Κού τρας ει δι -
κευ ό με νος στο Ιπ πο κρά τειο Θεσ σα λο -
νί κης και μέ λος της Πε ντα με λούς Επι -
τρο πής των για τρών συμ με τέ χει στο
ψη φο δέλ τιο «Κί νη ση για την ανα συ -
γκρό τη ση του ΕΣΥ και του νο σο κο μεια -
κού κι νή μα τος».

«Οι εκλο γές της ΕΝΙΘ γί νο νται σε μία
πε ρίο δο που οι νο σο κο μεια κοί για τροί
βγαί νουν ξα νά σε απερ γί ες με τά το τρί -
μη νο των κι νη το ποιή σε ων του Νο έμ βρη
Γε νά ρη» μας εί πε ο Γιάν νης Κού τρας.
«Μπο ρεί ο Αβρα μό που λος να ανα γκά -
στη κε να ανα στεί λει την εφαρ μο γή του
προ γράμ μα τος εφη με ρι ών όμως οι μά -
χες για προ σλή ψεις στα νο σο κο μεία  και
αυ ξή σεις  στους μι σθούς πα ρα μέ νουν
ανοι χτές. Η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ δί νει
τη μά χη για ενω τι κή δρά ση των για τρών
και των ερ γα ζό με νων στα νο σο κο μεία
και τη σύν δε σή τους  με το φοι τη τι κό κί -
νη μα κό ντρα στην κυ βέρ νη ση του πο λέ -
μου και των ιδιω τι κο ποιή σε ων». 

ΦEIΔIOY 14,  τηλ.210 52 47 584

(Πίσω από το Tιτανια-Pεξ) 

Aπό την προηγούμενη απεργία 

των νοσοκομειακών γιατρών 
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