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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα

Oι προσευχές δεν θα 
σώσουν αυτούς που λεηλατούν 
τα Aσφαλιστικά Tαμεία, 
τα Πανεπιστήμια, τις δουλειές 
και τους μισθούς μας

Oι προσευχές δεν θα 
σώσουν αυτούς που λεηλατούν 
τα Aσφαλιστικά Tαμεία, 
τα Πανεπιστήμια, τις δουλειές 
και τους μισθούς μας

Συλλαλητήριο-σεισμός στο Iράκ, Kάλεσμα Aντίστασης από Kάιρο γυρίστε στις σελίδες 8, 9

Eκλογές στη Γαλλία Συνέντευξη με τον Aλέν Kριβίν γυρίστε στη σελίδα 5

ΦEPTE 
ΠIΣΩ TA
KΛEMMENA
KAI 

ΦYΓETE!

ΓΣEE-AΔEΔY: Ωρα για Πανεργατική

Φοιτητές-Eργατες Mαζί
γυρίστε στις σελίδες 2, 3

γυρίστε στις σελίδες 6, 7



ΓΣEE - AΔEΔY

Νο 7622

«Δ
ώ στε πί σω τα κλεμ μέ να» ζή τη σαν συν δι -
κα λι στές και εκ πρό σω ποι ερ γα ζο μέ νων
στα ασφα λι στι κά τα μεία που συμ με τεί χαν

σε σύ σκε ψη που κά λε σε η ΓΣΕΕ με θέ μα τη δια χεί ρι -
ση των απο θε μα τι κών των Ασφα λι στι κών Τα μεί ων,
την Τρί τη 3 Απρί λη.

«Βρι σκό μα στε μπρο στά σε ένα με γά λο σκάν δα -
λο», τό νι σε ο πρό ε δρος της ΓΣΕΕ Πα να γό που λος.
«Ζη τού με να δο θούν στη δη μο σιό τη τα όλες οι λί στες
με τα ομό λο γα που εξέ δω σε το ελ λη νι κό δη μό σιο και
επί σης ποια τα μεία τα αγό ρα σαν και σε τι τι μές. Πι -
στεύω ότι θα έπρε πε δια ρο πά λου να εί χε απα γο ρευ -
τεί στα ασφα λι στι κά τα μεία να το πο θε τούν τα απο θε -
μα τι κά τους σε προϊό ντα υψη λού ρί σκου (δο μη μέ να
ομό λο γα). Αυ τά εί ναι μό νο για παί χτες της αγο ράς.
Ζη τά με την πλή ρη απο κά λυ ψη του σκαν δά λου και
την τι μω ρία των ενό χων, την κα τά θε ση όλων των
απο δεί ξε ων στο ελ λη νι κό κοι νο βού λιο. Κα λού με το
ελ λη νι κό δη μό σιο σε όλες τους τις εκ φάν σεις να
αντι κα τα στή σει όλα τα δο μη μέ να ομό λο γα με ομό λο -
γα στα θε ρής από δο σης. 

Αν σε εύ λο γο χρο νι κό διά στη μα δεν μας δώ σουν
πί σω τα χρή μα τα που έκλε ψαν από τα ασφα λι στι κά
τα μεία, εντό κως θα κι νη θού με δι κα στι κά. Και σε επό -
με νη κι νη το ποί η σή μας με τά το Πά σχα θα δι εκ δι κή -
σου με να δο θούν πί σω τα κλεμ μέ να της Κοι νω νι κής
Ασφά λι σης. Ζη τά με να γυ ρί σουν πί σω τα λε φτά που
εκλά πη σαν τον τε λευ ταίο χρό νο. Κα νέ νας διά λο γος
δεν πρό κει ται να γί νει για το ασφα λι στι κό αν δεν δο -
θούν πί σω τα χρή μα τα των ασφα λι στι κών τα μεί ων.
Θέ λου με τον έλεγ χο να τον έχουν οι ερ γα ζό με νοι και
τα συν δι κά τα, να δια χει ρί ζο νται τα απο θε μα τι κά με
μη δε νι κό ρί σκο και με γα λύ τε ρη δυ να τή από δο ση». 

Oι συν δι κα λι στές που πή ραν το λό γο, στη συ νέ -
χεια μί λη σαν με στοι χεία για το μέ γε θος της απά της
που παί ζε ται στις πλά τες των ερ γα ζο μέ νων εδώ και
δε κα ε τί ες. «Από το 1950 και για 25 χρό νια τα απο θε -
μα τι κά των τα μεί ων κα τα τί θο νταν στις τρά πε ζες άτο -
κα και το ίδιο διά στη μα τα χρή μα τα αυ τά δί νο νταν
ως θα λασ σο δά νεια στους βιο μή χα νος. 25 τρις δρχ
λε η λα τή θη καν», εί πε ο Γιώρ γος Μαυ ρί κος εκ πρό σω -
πος του ΠΑ ΜΕ. «Στη συ νέ χεια με τους νό μους της
ΝΔ και του ΠΑ ΣΟΚ δό θη κε η δυ να τό τη τα να επεν δύ -
ε ται το 10% των απο θε μα τι κών, με τά πή γα με στο
23% και σή με ρα δεν υπάρ χει φραγ μός.  Τα λε φτά
των ασφα λι στι κών τα μεί ων πή γαν στις τσέ πες αυ τών

που έγι ναν πλού σιοι από το κόλ πο γκρό σο του χρη -
μα τι στη ρί ου. Ζη τά με να κα ταρ γη θεί το θε σμι κό πλαί -
σιο που δί νει τη δυ να τό τη τα να τζο γά ρουν τα απο θε -
μα τι κά των τα μεί ων στο χρη μα τι στή ριο. Να επι στρα -
φούν τα χρή μα τα που χά θη καν. Να δο θούν οι οφει -
λές του κρά τους και της ερ γο δο σί ας στα ασφα λι στι -
κά τα μεία. Χρειά ζε ται να κη ρυ χθεί απερ για κή κι νη το -
ποί η ση με αυ τά τα αι τή μα τα».  

«Υπάρ χει ένα ερώ τη μα σε σχέ ση με το ποια πρέ πει
να εί ναι η στά ση των συν δι κά των», εί πε ο Αλέ κος Κα -
λύ βης αντι πρό ε δρος της ΓΣΕΕ. «Δεν εμπι στευό μα -
στε  ού τε το κρά τος ού τε την κα πι τα λι στι κή αγο ρά να
δια χει ρι στούν τα τα μεία. Χρειά ζε ται να δη μιουρ γή -
σου με τους όρους μί ας αυ το τε λούς δια χεί ρι σης, από
τους ίδιους του κοι νω νι κούς φο ρείς».  

«Οι μί ζες και τα σκάν δα λα που βγή καν στη φό ρα
εί ναι αστεία μπρο στά σε όσα εκλά πη σαν από τα
ασφα λι στι κά τα μεία των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων. Δις πά -
νε στις τσέ πες κά ποιων και όλα αυ τά τα βά ρη τα
φορ τώ νε ται το ΙΚΑ, όπου εντάσ σουν όλα αυ τά τα τα -
μεία. Μι λά με για την κλο πή του αιώ να. Απο φα σί σα με
στο Γε νι κό συμ βού λιο της ΟΤΟΕ να προ χω ρή σου με
σε κα μπά νια με σύν θη μα “φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να”»,
εί πε ο Δη μή τρης Τσου κα λάς από την ΟΤΟΕ. 

«Ολες οι απο φά σεις για την δια χεί ρι ση των απο θε -
μα τι κών παίρ νο νται από τα υπουρ γεία» εί πε ο συν δι -

κα λι στής Βα σι λό που λος που συμ με τέ χει ως εκ πρό -
σω πος της ΓΣΕΕ στη διοί κη ση του ΙΚΑ. «Εμείς απλά
εγκρί νου με προ μή θει ες για να μπο ρέ σει να λει τουρ -
γή σει το ΙΚΑ». «Χρειά ζε ται να υπάρ χει μία γραμ μή σε
σχέ ση με το τι στά ση κρα τά με σαν εκ πρό σω ποι των
ερ γα ζο μέ νων στη διοί κη ση των ασφα λι στι κών τα μεί -
ων», εί πε ο Γιώρ γος Γε ωρ γό που λος. «Δεν εί ναι μό νο
τα δο μη μέ να ομό λο γα εί ναι και τα Αμοι βαία Kε φά -
λαια που μας ζη τά νε να επεν δύ σου με που και αυ τά
εί ναι υψη λού ρί σκου. Τι στά ση κρα τά με;»

«Το τα μείο των Ξε νο δο χο ϋ παλ λή λων έχει επεν δύ -
σει πά νω από το 50% των απο θε μα τι κών του», εί πε ο
Xρήστος Καρ τσιώ της. «Χρειά ζε ται να προ χω ρή σου με
σε απερ γία όπου θα κυ ριαρ χή σει ότι εί μα στε ενά ντια
στην πο λι τι κή λε η λα σί ας των τα μεί ων. Αν όλα αυ τά
που εί χαν κλα πεί δί νο νταν πί σω τό τε θα μπο ρού σαν
όλοι οι ασφα λι σμέ νοι να πά ρουν σύ ντα ξη 1050 ευ -
ρώ». 

«Ας μην ενο χο ποιού μα στε ότι έχου με εμείς σαν εκ -
πρό σω ποι των ερ γα ζο μέ νων την ευ θύ νη», εί πε συν δι -
κα λι στής από τα ΕΛ ΤΑ. «Μας φέρ νουν δο μη μέ νες ει -
ση γή σεις και μας τις πα ρου σιά ζουν σαν τε τε λε σμέ -
νες. Εμείς οι ερ γα ζό με νοι από τα ΕΛ ΤΑ, τον ΟΣΕ και
τον ΟΤΕ έχου με ένα ενιαίο τα μείο. Αυ τή τη στιγ μή ο
νέ ος πρό ε δρος εί ναι ένας άν θρω πος που έχει άμε -
σες σχέ σεις με τις χρη μα τι στη ρια κές». 

Tις βα ρύ τα τες πο λι τι κές ευ θύ νες
της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή για το
σκάν δα λο με τα ομό λο γα ανέ δει ξε
και η AΔE ΔY σε σύ σκε ψη που εί χε
με τις Oμο σπον δί ες Eρ γα ζο μέ νων
στην Kοι νω νι κή Aσφά λι ση την Tε -
τάρ τη 4 Aπρί λη.

O πρό ε δρος της AΔE ΔY, Σπύ ρος
Πα πα σπύ ρος, τό νι σε ότι οι πο λι τι κές
εμπλο κές στην κλο πή των χρη μά των
εί ναι δε δο μέ νες και άρα και οι πο λι -
τι κές ευ θύ νες. Δι α τύ πω σε νέ ες προ -
τά σεις για την αξιο ποί η ση των απο -
θε μα τι κών των τα μεί ων όπως η διά -
λυ ση όλου του πλέγ μα τος ανα ξιο -
κρα τί ας και κα κο διοί κη σης των τα -
μεί ων και η προ ώ θη ση ενός νέ ου
θε σμι κού πλαι σίου αυ το τέ λειας χω -
ρίς να γί νο νται τα τα μεία θυ σία στο
βω μό διά φο ρων συμ φε ρό ντων.

"Σε κα μιά πε ρί πτω ση ο ορι σμός Δι-
οι κη τών από την Tρά πε ζα της Eλ λά -
δος ή την Eπι τρο πή Kε φα λαι α γο ράς
δεν απο τε λεί λύ ση, αλ λά με γα λύ τε ρη
εμπλο κή στα παι χνί δια του χρη μα τι -
στη ρί ου. Xρειά ζε ται επα νε ξέ τα ση
του πλαι σίου για να δού με αν θα συ -
νε χί σου με να έχου με εκ προ σώ πη ση
στα ΔΣ των Tα μεί ων. Xρειά ζε ται ενη -
μέ ρω ση των ασφα λι σμέ νων για το τι
γί νε ται στα τα μεία. H κα λύ τε ρη εγ γύ -
η ση εί ναι νέα θε σμι κά μέ τρα και
ενερ γο ποί η ση ελέγ χου από τους ίδι-
ους τους ασφα λι σμέ νους".

O Γιώρ γος Kου τρου μά νης εί πε
ότι "το υπουρ γείο απο κλεί ε ται να μη
γνώ ρι ζε για τα δο μη μέ να ομό λο γα.
Eχου με κα τα γρα φή πε ριου σί ας το
2005 που μι λά για ένα νέο στοι χείο,
για ένα ομό λο γο με κυ μαι νό με νο
επι τό κιο". O Bα σί λης Kό κα λης πρό ε -
δρος της ΠO ΣE-IKA εί πε ότι κα νο νι -
κά τα τα μεία δε θα έπρε πε να επεν -
δύ ουν, ενώ ο Δη μή τρης Aγκα βα νά -
κης, μέ λος της Eκτε λε στι κής της
AΔE ΔY, απαί τη σε να επι στρα φούν
τα κλεμ μέ να από το "τζο γά ρι σμα"
και πρό τει νε "να πά με σε απερ για κή
κι νη το ποί η ση για τί δε μπο ρεί κα νείς
να παί ζει με αυ τό το θέ μα".

Oι εκτι μή σεις αλ λά και οι προ τά -
σεις που δι α τυ πώ θη καν στη σύ σκε -
ψη θα συ ζη τη θούν στο Γε νι κό Συμ -
βού λιο της AΔE ΔY που θα γί νει
στις 20 Aπρι λί ου.

TA TAMEIA ΣTA XEPIA TΩN EPΓATΩN

Ωρα για Πανεργατική

Μ
ετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στο ΤΕΑΔΥ οι απο-
καλύψεις πέφτουν βροχή για τη λεηλασία των αποθεμα-
τικών των ταμείων από τα αρπακτικά του χρηματιστήρι-

ου και τις «γαλάζιες» διασυνδέσεις τους. Μετά το ΤΕΑΔΥ έχουμε
την περίπτωση του ΤΣΠΕΑΘ (του ταμείου των δημοσιογράφων
και των διοικητικών υπαλλήλων Τύπου) που έχασε τα 33 από τα
133 εκατομμύρια ευρώ που «επένδυσε» στο «μυστικό ομόλογο».
Παρόμοια πανωλεθρία έπαθε το Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ακόμα και η κυβέρνηση ομολογεί ότι οι απώλειες των ταμείων
από τα παιχνίδια με τα «δομημένα ομόλογα» φτάνουν τα 230 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Ο κατάλογος δεν έχει τέλος και η βρώμα που συνδέει τους τζο-
γαδόρους του χρηματιστήριου τα μεγαλοστελέχη της ΝΔ  και τα
βλαστάρια τους –λέγε με Αγάπιο- με τις διοικήσεις των Ταμείων,
αναδύεται όλο και πιο δυνατή. Εχει ανοίξει πλατιά η συζήτηση
ποια μπορεί να είναι η απάντηση των συνδικάτων σε αυτή την κα-
τάσταση. 

Το σύνθημα «δώστε πίσω τα κλεμένα» είναι το πρώτο που έρχε-
ται στο μυαλό όλων, όπως και ότι οι απατεώνες της κάθε «Ακρό-
πολις Χρηματιστηριακή» και οι πολιτικοί τους προστάτες να πάνε

φυλακή.  Ομως,  το ζήτημα δεν τελειώνει  εδώ. Οχι μόνο γιατί κα-
νείς εργαζόμενος δεν θέλει μετά από όλο αυτό το σκάνδαλο, τα
πράγματα να επιστρέψουν στην «ομαλότητα» της «αξιοποίησης»
των αποθεματικών με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Αλλά και γιατί
το σύνθημα «δώστε πίσω τα κλεμένα» -που το πρωτοφώναξαν πριν
από χρόνια οι συνταξιούχοι στις διαδηλώσεις τους- αφορά συνολι-
κά τη λεηλασία που έχει κάνει το κράτος μαζί με τους εργοδότες
σε βάρος του ιδρώτα των εργαζομένων, δηλαδή της περιουσίας
των ασφαλιστικών ταμείων τους. 

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα εξασφαλίσει τη «χρηστή διαχείρι-
ση» της περιουσίας των ταμείων κάνοντας αλλαγές στο νομοθετι-
κό πλαίσιο της λειτουργίας τους, για παράδειγμα με το να διορί-
ζονται οι διοικήσεις τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δη-
λαδή ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Αλλες προτάσεις λένε ότι η
βουλή πρέπει να εγκρίνει και να ελέγχει τους διορισμούς των ΔΣ
των Ταμείων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η βουλή ποτέ δεν στάθηκε
εμπόδιο στα σκάνδαλα, το παράδειγμα των «μιζών» για τα εξοπλι-
στικά προγράμματα είναι πολύ πρόσφατο.

Η λύση που πρέπει να διεκδικήσουν τα συνδικάτα πρέπει να εί-
ναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Οι εργαζόμενοι είναι ο
κύριος χρηματοδότης των ταμείων με τις εισφορές τους –η συμ-

βολή του κράτους και των εργοδοτών είναι μικρή ακόμα και όταν

πληρώνουν και δεν εισφοροδιαφεύγουν. Οι εργαζόμενοι και οι

συνταξιούχοι, λοιπόν, πρέπει να διοικούν τα Ταμεία να ορίζουν οι

ίδιοι και τα σωματεία τους τις διοικήσεις τους, όχι απλά να στέλ-

νουν μερικούς εκπροσώπους με μοναδικό ρόλο να βάζουν την

υπογραφή τους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί

πραγματικά ότι η περιουσία των εργαζόμενων δεν θα καταλήγει

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις φούσκες του χρηματιστήριου

και σε κάθε άλλον αετονύχη επενδυτή. 

Τα ασφαλιστικά Ταμεία έχουν μια τεράστια κινητή και ακίνητη

περιουσία. Η διαχείρισή της δεν πρέπει να είναι υπόθεση ούτε

των γιάπηδων των χρηματιστηριακών αλλά ούτε και των μεγάλων

τραπεζών που μπορεί να υπόσχονται «ασφαλείς αποδόσεις», δη-

λαδή του κάθε Αράπογλου ή Λάτση. Θέλουμε τα ταμεία να περά-

σουν στον έλεγχο των εργαζόμενων σαν το πρώτο βήμα για να

περάσει όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον δημόσιο έλεγχο

των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Μ’ αυτή την προοπτική να

δώσουμε τους αγώνες μας ενάντια στα σκάνδαλα της αγοράς και

την κυβέρνηση της ΝΔ. 

Aπό την απεργία της AΔEΔY στις 28 Mάρτη



Ο
ι μέ ρες του Πά σχα τέ λει ω σαν. Ο Κα ρα μαν λής
και οι υπουρ γοί του έκα ναν τις προ σευ χές τους
και ελ πί ζουν ότι η κα ται γί δα των σκαν δά λων θα

μεί νει πί σω τους. Ομως η τύ χη τους δεν βρί σκε ται στα
χέ ρια του Θε ού. Βρί σκε ται στα δι κά μας. 

Το σκάν δα λο με τα «δο μη μέ να» ομό λο γα έχει τε ρά -
στιες δια στά σεις. Δεν πρό κει ται «μό νο» για τις τε ρα -
τώ δεις προ μή θει ες των τρα πε ζι τών και των χρη μα τι -
στών, ού τε «μό νο» για την αβε βαιό τη τα πό σα χρή μα τα
θα χά σουν τα Τα μεία ανά λο γα με την έκ βα ση του
«στοι χή μα τος» που έστη σαν οι κερ δο σκό ποι. Πρό κει -
ται για την ίδια την πο λι τι κή που δί νει βο ρά τα πά ντα
στις «απε λευ θε ρω μέ νες αγο ρές». 

Εκεί βρί σκε ται το ορ μη τή ριο που επι τρέ πει στις επι -
χει ρή σεις να λε η λα τούν κά θε τι που έπρε πε να εί ναι
δη μό σιο αγα θό. Σή με ρα στο επί κε ντρο της προ σο χής
εί ναι η λε η λα σία των Ασφα λι στι κών Τα μεί ων και ο κό -
σμος δί καια απαι τεί να πα ραι τη θούν ο Τσι του ρί δης
και ο Αλο γο σκού φης. Χτες ήταν η λε η λα σία των δη μό -
σι ων Πα νε πι στη μί ων και η υπό λο γη για πα ραί τη ση
ήταν η Γιαν νά κου. Λί γο πιο πριν ήταν τα Λι μά νια και ο
Κε φα λο γιάν νης. Αντί στοι χα, τα Νο σο κο μεία και ο
Αβρα μό που λος  που ξα να ήρ θε στο προ σκή νιο κα θώς

«δο μη μέ νο» ομό λο γο μας προ έ κυ ψε και στο Νο σο κο -
μείο Κο ρίν θου. 

Εί ναι φα νε ρό ότι δεν υπάρ χει υπουρ γός που να βρί -
σκε ται έξω από αυ τό το ευ ρύ τε ρο σκάν δα λο και γι’
αυ τό η απαί τη ση για πα ραί τη ση τους αφο ρά όλους.
Εί ναι ώρα να φύ γουν. Και ταυ τό χρο να, η απαί τη ση
«να δώ σουν πί σω τα κλεμ μέ να» τους αφο ρά όλους. 

Πρέ πει να γυ ρί σουν πί σω τα λε φτά των Ασφα λι σμέ -
νων. Πρέ πει να κα ταρ γη θεί ο Νό μος-Πλαί σιο της Γιαν -
νά κου που επι βά λει «οι κο νο μι κούς διευ θυ ντές» στα
Πα νε πι στή μια, πριν φτά σου με σε «δο μη μέ να» ομό λο γα
στο Με τσό βειο Πο λυ τε χνείο ή στο Αρι στο τέ λειο της
Θεσ σα λο νί κης. Πρέ πει να κα ταρ γη θούν οι νό μοι του
Αλο γο σκού φη που άπλω σαν χέ ρι στις συλ λο γι κές συμ -
βά σεις των ΔΕ ΚΟ, στα επι κου ρι κά Τα μεία των Τρα πε -
ζών, στο οκτά ω ρο κά θε ερ γα ζό με νου. Μας χρω στά νε
πά ρα πολ λά και η ορ γή μας για τα σκάν δα λα πρέ πει να
γί νει ορ γα νω μέ νος αγώ νας για να τα πά ρου με πί σω. 

Οι φοι τη τές άνοι ξαν δρό μο προς αυ τή την κα τεύ θυν -
ση με το κί νη μα των κα τα λή ψε ων. Αλ λά η συ νέ χεια δεν
εί ναι υπό θε ση μό νο των φοι τη τών. Εί ναι και ρός να
μπουν στη μά χη τα ερ γα τι κά συν δι κά τα. Η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕ ΔΥ δεν μπο ρούν να ανα βά λουν άλ λο την κή ρυ ξη

πα νερ γα τι κής απερ γί ας. Το σύν θη μα για να φύ γουν οι
κλέ φτες και να γυ ρί σουν τα κλε μμέ να πρέ πει να συ ντα -
ρά ξει τους δρό μους όλης της Ελ λά δας.

Πα ράλ λη λα ξε δι πλώ νε ται η μά χη ενά ντια στην άρ -
νη ση του ΠΑ ΣΟΚ να συ μπε ρι λά βει στο πρό γραμ μά
του όλα αυ τά που δι εκ δι κεί ο κό σμος με τους  αγώ νες
του. Το «νέο» πρό γραμ μα του Γ. Πα παν δρέ ου επι μέ νει
στην ίδια πο λι τι κή της «απε λευ θέ ρω σης του αντα γω νι -
σμού» σε όλους τους το μείς, που ανοί γει δρό μους για
τα κά θε εί δους αρ πα κτι κά της αγο ράς. Αλ λά ού τε αυ -
τό περ νά ει χω ρίς αντι δρά σεις. Στο συ νέ δριο της Νε ο -
λαί ας, πα ρά τις με θο δεύ σεις της ηγε σί ας, οι σύ νε δροι
απο δο κί μα σαν την πο λι τι κή των «μη-κρα τι κών» πα νε πι -
στη μί ων. Η έμπνευ ση του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων
βρή κε αντα πό κρι ση στη βά ση. 

Ανοί γει η προ ο πτι κή ώστε η Αρι στε ρά να δι καιώ σει
τους αγώ νες. Να δι ώ ξου με τον Κα ρα μαν λή και να κερ -
δί σου με τον κό σμο του ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στις προ σπά -
θει ες του Γ. Πα παν δρέ ου να συ νε χί σει την ίδια πο λι τι -
κή. Αρ κεί η Αρι στε ρά να δι δα χτεί από το κα λό πα ρά -
δειγ μα που έδω σαν οι φοι τη τές βά ζο ντας αιχ μή την
αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά και συ σπει ρώ νο ντας
όλους σε ένα αλύ γι στο κί νη μα.
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Π
ρο χω ρούν με γρή γο ρους
ρυθ μούς οι προ ε τοι μα σί ες για
το Tρι ή με ρο Mαρ ξι σμός 2007

που ορ γα νώ νει το ΣEK, όπως κά θε
χρό νο τέ τοια επο χή. Φέ τος οι εκ δη -
λώ σεις έχουν ξε χω ρι στό χα ρα κτή ρα,
όχι μό νο για τί εί ναι η ει κο στή φο ρά
από τό τε που ξε κί νη σε αυ τή η διορ -
γά νω ση αλ λά και για τί το κί νη μα των
κα τα λή ψε ων σε συν δυα σμό με τα
σκάν δα λα της NΔ φτιά χνουν ένα
εκρη κτι κό κλί μα. O,τι κα λύ τε ρο για
να βρε θού με και να συ ζη τή σου με για
τις επα να στα τι κές ιδέ ες του Mαρξ
για ν’αλ λά ξου με τον κό σμο.

Hδη έχει αρ χί σει να σχη μα τί ζε ται
ένας πλού σιος κα τά λο γος με κα λε -
σμέ νους ομι λη τές που θα συμ με τέ -
χουν στις συ ζη τή σεις.
l Θα εί ναι μα ζί μας ο Aλί Φα γι άντ
από τη Bη ρυ τό και ένας σύντροφος
από το Kάϊ ρο για να μας ενη με ρώ -
σουν για τα κι νή μα τα αντί στα σης
στη Mέ ση Aνα το λή.
l Eρ χε ται από τη Bε νε ζουέ λα ο Στά -
λιν Πέ ρεζ από την ηγε σία του συν δι -
κα λι στι κού κι νή μα τος στη χώ ρα που
βρί σκε ται στο μά τι του κυ κλώ να στη
Λα τι νι κή Aμε ρι κή.
l Aπό την Iτα λία, εκεί όπου με τά την
επι τυ χία της δια δή λω σης στη Bι τσέ -
ντζα η Aρι στε ρά δί νει κρί σι μες μά -
χες στα μέ τω πα του πο λέ μου και
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού απέ να ντι
στην κυ βέρ νη ση Πρό ντι, θα εί ναι
κο ντά μας ο Φρα ντσέ σκο Aντο νί νι,
δη μο σιο γρά φος της Λι μπε ρα τσιό νε.
l Aπό το Πα νε πι στη μια κό κί νη μα,
που έδω σε τη μά χη χέ ρι με χέ ρι με
τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις, έχου με
πολ λά να συ ζη τή σου με όχι μό νο για
τις “με ταρ ρυθ μί σεις” της Γιαν νά κου
αλ λά και για την ιστο ρία και για τη
μαρ ξι στι κή θε ω ρία. O Eυ τύ χης Mπι -
τσά κης, ο Aλέ ξαν δρος Xρύ σης, η
Aφρο δί τη Kου κου τσά κη, ο Φά νης
Πά κος, ο Προκόπης Πα πα στρά της
θα εί ναι εκεί όπως και ο Δη μή τρης
Λι βι ε ρά τος και ο Mι χά λης Λυ μπε ρά -
τος.

O Στέ φα νος Λη ναί ος και η Mα ρία
Στύλ λου θα μι λή σουν για τα 40 χρό -
νια από το Aπρι λια νό Πρα ξι κό πη μα.
O Πά νος Γκαρ γκά νας για τον Tρό -
τσκι. Oι δη μο σιο γρά φοι Mω υ σής Λί -
τσης και Kώ στας Σαρ ρής για την
χρη μα τι στη ρια κή κερ δο σκο πία και τα
“δο μη μέ να” ομό λο γά της. O Πέ τρος
Kων στα ντί νου για τις σχέ σεις Mαρξ-
Mπα κού νιν και ο Γιάν νης Ση φα κά κης
για το επα να στα τι κό κόμμα.

O κα τά λο γος δεν τε λειώ νει εδώ.
Προ φα νώς θα επα νέλ θου με με νε ώ -
τε ρα για όλο το Πρό γραμ μα του
Tρι ή με ρου που προ βλέ πε ται εντυ -
πω σια κό. Hδη οι δη λώ σεις συμ με το -
χής τρέ χουν με πιο γρή γο ρο ρυθ μό
από κά θε προ η γού με νη χρο νιά. O
Mαρ ξι σμός στα 20 πά ει για τη με γα -
λύ τε ρη επι τυ χία του.

Eλά τε να την απο λαύ σου με μα ζί.

Στα 20.000 ευρώ έφτασε ο δείκτης της καμπάνιας για την οι-
κονομική ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 7.000 ευρώ
που μας στείλατε μέσα στις γιορτές. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους που έστειλαν τις πρώτες προσωπι-
κές τους ενισχύσεις: Σωτήρης Κ. 1.000 ευρώ, Κώστας Π. 400, από
200 ευρώ οι Αναστασία Μ., Διονύσης Κ. και Χρήστος Κ., από 150
ευρώ οι Κατερίνα Κ. και Μιχάλης Κ., από 100 ευρώ οι Καίτη Μ., Θε-
οδόσης Λ., Βασίλης Λ., Δημήτρης Λ., Κατερίνα Κ., Ιωάννα Λ., Γιάν-
νης Κ., Άγγελος Ε., Τάκης Γ., Ελίνα Κ., Ανθή Α., Γιάννης Β., Μαρίνος
Ψ., Γιάννης Π., Βάσω Α., Γιώργος Τ., Μαριάννα Θ., Παναγιώτης Κ.,
Πέτρος Π., από 70 ευρώ οι Έφη Σ. και Κώστας Σ., από 50 ευρώ οι
Νίκος Χ., Μιχάλης Β., Λίτσα Α., Έμη Α., Γιώργος Λ., Φώτης Σ., Ελέ-

νη Σ., Γιώργος Τ., Φωτεινή Τ., Γιάννης Τ., Χρυσάνθη Τ., Βίκυ Κ., Βα-
σίλης Κ., Βασίλης Τ., Δήμητρα Κ., Ηλίας Α.

Ευχαριστούμε επίσης τα σωματεία που γράφτηκαν συνδρομη-
τές στην Εργατική Αλληλεγγύη: το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την
ΟΣΠΑ, τους Συλλόγους Εργαζόμενων στις τράπεζες Εθνικής,
Αγροτικής και Αττικής καθώς και την ΟΤΟΕ Β. Ελλάδας, την ΠΕΤ-
ΟΤΕ, την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, την ΠΟΕΔΧΒ. 

Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις σας και μετά το “δώρο”
του Πάσχα, έχουμε πολλές μάχες μπροστά μας και η ενίσχυσή
σας είναι πολύτιμη!

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Nα φύγουν οι κλέφτες,
να γυρίσουν τα κλεμμένα

“Όχι στις HΠA, όχι στην κατοχή, ναι στην ενότητα” φώναξαν ένα εκατομμύριο διαδηλωτές στο Iράκ. Περισσότερα στη σελίδα 9



T
ον ξη ρό τε ρο χει μώ να από το 1880
δι έ νυ σε φέ τος ολό κλη ρος ο πλα νή -
της. H φε τι νή μεί ω ση των βρο χο -

πτώ σε ων και των χιο νο πτώ σε ων επηρε ά ζει
και τη χώ ρα μας. Πολ λές πε ριο χές τους
κα λο και ρι νούς μή νες θα βρε θούν αντι μέ -
τω πες με πρό βλη μα λει ψυ δρί ας.

Aυ τά τα στοι χεία πα ρου σί α σαν το Συν δι -
κά το Eρ γα ζο μέ νων στο Iν στι τού το Γε ω λο γι -
κών και Mε ταλ λευ τι κών Eρευ νών (IΓ ME) σε
συ νερ γα σία με τον Πα νελ λή νιο Σύλ λο γο
Γε ω λό γων Δη μο σίου και το Σύν δε σμο Γε ω -
λό γων Mε λε τη τών σε κοι νή συ νέ ντευ ξη τύ -
που που έδω σαν την Tε τάρ τη 28 Mάρ τη για
τη λει ψυ δρία και τις επι πτώ σεις της. Eκεί
κα τη γό ρη σαν την κυ βέρ νη ση και το YΠE -
XΩ ΔE για κα κή δια χεί ρι ση των υδα τι κών
πό ρων, για μέ τρα αντι με τώ πι σης της λει ψυ -
δρί ας "πυ ρο σβε στι κού χα ρα κτή ρα" κα θώς
και απο κλει σμό των γε ω λό γων από όλες τις
σχε τι κές με λέ τες και τα αρ μό δια όρ γα να.
"Για πρώ τη φο ρά τα τε λευ ταία 15 χρό νια,
από την μεί ω ση των βρο χο πτώ σε ων, την
έλ λει ψη χιο νο πτώ σε ων και την αύ ξη ση της
θερ μο κρα σίας, η στάθ μη των υπό γει ων νε -
ρών συ νέ χι σε να μειώ νε ται ακό μα και το
χει μώ να", τό νι σε ο Bαγ γέ λης Aρα πο γιάν -
νης, πρό ε δρος του Συν δι κά του IΓ ME, προ -
ει δο ποιώ ντας για τον κίν δυ νο της λει ψυ δρί -
ας που σαν κύ ρια αι τία έχει την αύ ξη ση της
θερ μο κρα σίας του πλα νή τη και συ γκα τα λέ -
γε ται στις κα τα στρο φι κό τε ρες συ νέ πει ες
της κλι μα τι κής αλ λα γής.

H λει ψυ δρία δεν έχει όμως μό νο κλι μα το -
λο γι κές αι τί ες, όπως ανα φέρ θη κε στη συ νέ -
ντευ ξη, η εμ φά νι σή της συν δυά ζε ται με την
κα κή πο λι τι κή δια χεί ρι σης των υδα τι κών πό -
ρων. Tα δια θέ σι μα απο θέ μα τα νε ρού μειώ -
νο νται επι πλέ ον με τη μό λυν ση του υδρο φό -
ρου ορί ζο ντα από τα από βλη τα των βιο μη -
χα νιών, με την ενί σχυ ση υδρο βό ρων καλ -
λιερ γειών και την εφαρ μο γή σπά τα λων σε
νε ρό αρ δευ τι κών με θό δων, με την κα τά χρη -
ση χη μι κών ου σιών και λι πα σμά των που πέρ -
νούν στο έδα φος και κα τά συ νέ πεια στο νε -
ρό, με την ανε ξέ λε γκτη τέ λος ανά πτυ ξη της
του ρι στι κής βιο μη χα νί ας. Eνα γή πε δο γκολφ
18 οπών κα τα να λώ νει σε ένα χρό νο όσο νε -
ρό χρειά ζε ται μια πό λη 10-20.000 κα τοί κων!

Xρειά ζε ται δη λα δή ένα εξ ολο κλή ρου νέο
σύ στη μα εξοι κο νό μη σης, διά σω σης, δια χεί -
ρι σης και κα τα νο μής του νε ρού για το οποίο
φυ σι κά η κυ βέρ νη ση της NΔ δε λέ ει λέ ξη.
Aντί θε τα απο κλεί ει και αμ φι σβη τεί τις αρ μο -
διό τη τες των γε ω λό γων που θε ω ρού νται οι
βα σι κοί επι στή μο νες για τη με λέ τη, αξιο λό -
γη ση και δια χεί ρι ση του υπό γει ου υδα τι κού
δυ να μι κού από το οποίο κα λύ πτε ται το 80%
των υδα τι κών ανα γκών μας.

O Σι ου φλι άς και η κυ βέρ νη σή του που
εξυ πη ρε τούν τα συμ φέ ρο ντα των βιο μή χα -
νων και των επι χει ρη μα τιών προ κα λώ ντας
το πρό βλη μα, δεν πρό κει ται να προ στα τεύ -
σουν κα νέ ναν από τη λει ψυ δρία. Oλοι οι
συμ με τέ χο ντες στη συ νέ ντευ ξη χα ρα κτή ρι -
σαν τα έκτα κτα μέ τρα που εξήγ γει λε το
YΠE XΩ ΔE ως προ σπά θεια "μπα λώ μα τος"
του προ βλή μα τος. Ως επι στή μο νες απορ ρί -
πτουν τις έκτα κτες γε ω τρή σεις σα μέ σο λύ -
σης τη στιγ μή μά λι στα που δεν έχει προ η -
γη θεί σο βα ρή με λε τη τι κή προ ερ γα σία.

Eπι πλέ ον, ο Σι ου φλι άς σχε διά ζει να αυ ξή -
σει τις τι μές του νε ρού δή θεν για να μειω θεί
η κα τα νά λω ση. Θέ λει δη λα δή να βά λει τους
ερ γα ζό με νους να πλη ρώ νουν πε ρισ σό τε ρα
με τη δι καιο λο γία ότι έτσι θα μά θουν να μην
εί ναι σπά τα λοι. Oπως κα ταγ γέλ θη κε στη

συ νέ ντευ ξη πρό κει ται για αντι λα ϊ κό μέ τρο
που μό νο στό χο έχει "τη στή ρι ξη των με το -
χών της EY ΔAΠ και της EY AΘ". 

"H δια χεί ρι ση εί ναι κα τά βά ση πο λι τι κή
και άρα χρειά ζε ται πο λι τι κή βού λη ση", τό νι -
σε ο Xά ρης Σμυρ νιώ της υπεύ θυ νος της
Γραμ μα τεί ας Πε ρι βάλ λο ντος του EKA, "H
λει ψυ δρία δε θε ρα πεύ ε ται με ένα νό μο,
έχει σχέ ση με ολό κλη ρο το μο ντέ λο πα ρα -
γω γής και κα τα νά λω σης. Oσο οι νε ο φι λε -
λεύ θε ρες πο λι τι κές και η αγο ρά κυ ριαρ -
χούν σε θέ μα τα δια χεί ρι σης φυ σι κών πό -
ρων, οι λύ σεις δε δί νο νται".

Oτι ελά χι στα εν δια φέ ρει την κυ βέρ νη ση
Kα ρα μαν λή να λύ σει το πρό βλη μα της λει -
ψυ δρί ας επι βε βαιώ νε ται και από την κα τά -
στα ση στην οποία βρί σκο νται οι αρ μό διες
υπη ρε σί ες που ξε κι νούν από το YΠE XΩ ΔE
και κα τα λή γουν στις Πε ρι φέ ρει ες. "Oι νέ ες
Yπη ρε σί ες που δη μιουρ γή θη καν και οι οποί -
ες επι φορ τί ζο νται με το σο βα ρό πρό βλη μα
της δια χεί ρι σης των υδά των στην Eλ λά δα,
έχουν ανε παρ κή στε λέ χω ση τό σο σε σχε τι -
κές με το αντι κεί με νο ει δι κό τη τες (ο αριθ μός
των γε ω λό γων που εί ναι οι πιο σχε τι κοί με το
αντι κεί με νο εί ναι πε ριο ρι σμέ νος), όσο και σε
αριθ μό υπαλ λή λων" ανα φέ ρει ο  Πα νελ λή -
νιος Σύλ λο γος Γε ο λό γων Δη μο σίου. 

Eλλείψεις

O ίδιος ο Σου φλι άς, σε συ νέ ντευ ξή του
στις 13 Mάρ τη για την αντι με τώ πι ση πι θα -
νής λει ψυ δρί ας, πα ρα δέ χτη κε ωμά ότι δυ -
σκο λεύ τη κε πο λύ να συλ λέ ξει στοι χεία από
τις πε ρι φε ρεια κές Διευ θύν σεις Yδά των "λό -
γω της σο βα ρής έλ λει ψης προ σω πι κού σε
αυ τές. Οι πε ρισ σό τε ρες Διευ θύν σεις Υδά -
των λει τουρ γούν με 3-5 άτο μα, αντί των
προ βλε πό με νων 23 υπαλ λή λων".

Πα ρό μοια προ βλή μα τα ανα φέ ρει το Συν -
δι κά το Eρ γα ζο μέ νων IΓ ME "H ρα γδαία μεί ω -
ση του προ σω πι κού IΓ ME αφού τα τε λευ -
ταία 6 χρό νια έχει απο χω ρή σει (με τα τά ξεις,
συ ντα ξιο δο τή σεις) πε ρί που το 40% του
προ σω πι κού. Oι μι σθοί υπο βι βά ζο νται από
την ακρί βεια και τον πλη θω ρι σμό. Yπο νο -
μεύ ουν τη βιω σι μό τη τα του ασφα λι στη ρίου
συμ βο λαί ου με κίν δυ νο οι ερ γα ζό με νοι να
μην πά ρουν εφά παξ. Tέ λος η Διοί κη ση έχει
βά λει την σφρα γί δα  της κα κο διοί κη σης,
της λει τουρ γι κής διά λυ σης και της αμ φι -
σβή τη σης ερ γα σια κών δι καιω μά των που
απορ ρέ ουν από συλ λο γι κές συμ βά σεις".

H λύ ση στο πρό βλη μα της λει ψυ δρί ας,
όπως πε ρι γρά φτη κε στη συ νέ ντευ ξη, εί ναι
τό σο η ανα καί νι ση των πα λαιών αρ δευ τι κών
και υδρευ τι κών δι κτύ ων "που έχουν απα ρά -
δε κτα με γά λες απώ λει ες (όσο νε ρό κα τα να -
λώ νου με άλ λο τό σο χά νου με από τις διαρ -
ρο ές)", η αλ λα γή των συ στη μά των άρ δευ -
σης με λι γό τε ρα κα τα να λω τι κά, η τα μί ευ ση
επι φα νεια κών νε ρών σε φράγ μα τα, η κα τα -
σκευή νέ ων μο νά δων αφα λά τω σης. Για όλα
αυ τά όμως δε χρειά ζε ται μό νο σχε δια σμός
αλ λά και ανά λο γη χρη μα το δό τη ση, κά τι
που δεν εί ναι στις προ τε ραιό τη τες της κυ -
βέρ νη σης. Aντί θε τα, στο πρό γραμ μα της
NΔ εί ναι η πλή ρης ιδιω τι κο ποί η ση της EY -
ΔAΠ που δε θα φέ ρει μό νο αύ ξη ση στα τι -
μο λό για και χει ρό τε ρες υπη ρε σί ες αλ λά και
εγκα τά λει ψη οποιου δή πο τε σχε δια σμού
"υψη λού κό στους" για τον ιδιώ τη.

Γι'αυ τό στη μά χη του κι νή μα τος για δη μό -
σια δω ρε άν υγεία και παι δεία, χρειά ζε ται να
δι εκ δι κή σου με ότι και το νε ρό εί ναι δη μό σιο
αγα θό που δεν μπο ρεί η κυ βέρ νη ση να εκ με -
ταλ λεύ ε ται και να στε ρεί από κα νέ ναν.
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Σ
την απερ για κή συ γκέ ντρω ση των ερ γα ζό με νων
στο δη μό σιο το μέα και των φοι τη τι κών κα τα λή -
ψε ων της 28 Mάρ τη, συμ με τεί χαν οι υπάλ λη λοι

στη Γε νι κή Γραμ μα τεία Eρευ νας και Tε χνο λο γί ας
(ΓΓET) του υπουρ γεί ου Aνά πτυ ξης, που εί ναι υπεύ θυ -
νη για τη δια χεί ρι ση των ερευ νη τι κών προ γραμ μά των
στη χώ ρα μας. Tο πα νό τους έγρα φε "OXI στη διά λυ -
ση της ΓΓET, NAI στην ανα βάθ μι ση της Eρευ νας". Mε
τη συμ με το χή τους έδει ξαν ότι το κί νη μα της Παι δεί ας
έχει ένα ακό μα με γά λο μέ τω πο ανοι χτό.

Στις αρ χές του 2007 το υπουρ γείο Aνάπ πτυ ξης κυ -
κλο φό ρη σε σχέ διο νό μου για την έρευ να, την τε χνο -
λο γία και την και νο το μία σύμ φω να με το οποίο ο σχε -
δια σμός, η χά ρα ξη πο λι τι κής, ο συ ντο νι σμός και η δια -
χεί ρι ση της έρευ νας και της τε χνο λο γί ας από αρ μο -
διό τη τα του Δη μο σίου γί νε ται αρ μο διό τη τα νέ ων ιδιω -
τι κών ορ γά νων. Πρα κτι κά το νο μο σχέ διο συ μπλή ρω νε
την προ σπά θεια ιδιω τι κο ποί η σης της Aνώ τα της Eκ παί -
δευ σης. Iδρυ ση ιδιω τι κών Πα νε πι στη μί ων με την ανα -
θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος, νέ ος Nό -
μος Πλαί σιο για να με τα τρα πούν τα Πα νε πι στή μια σε
επι χει ρή σεις, δια χεί ρι ση τέ λος των ερευ νη τι κών προ -
γραμ μά των από ιδιώ τες.

"Tα νέα όρ γα να προ βλέ πε ται να στε λε χω θούν από
Aκα δη μα ϊ κούς, ερευ νη τές, 'έγκρι τους εκ προ σώ πους
του επι χει ρη μα τι κού κό σμου' και εκ πρό σω πο της κυ -
βέρ νη σης 'ανα λό γων' προ σό ντων" ανα φέ ρει σε ανα κοί -
νω σή του ο Σύλ λο γος Yπαλ λή λων ΓΓET. Oσοι ανα ρω -
τιού νταν, λοι πόν, ποιοι ακα δη μαϊ κοί και για τί ήταν σύμ -
μα χοι της Γιαν νά κου στην "με ταρ ρύθ μι σή της" στην
Παι δεία, τα δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ των ερευ νη τι κών
προ γραμ μά των, το ποιοι θα τα δια χει ρί ζο νται και το
που θα κα τα λή γουν, το εξη γούν με το κα λύ τε ρο τρό πο.

Eί ναι φα νε ρό ότι ένας από τους βα σι κούς λό γους
που το νο μο σχέ διο δεν προ χώ ρη σε εί ναι για τί η κυ -
βέρ νη ση φο βή θη κε να ανοί ξει ένα ακό μα μέ τω πο σύ -
γκρου σης με το κί νη μα των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων
και των απερ γιών στα Πα νε πι στή μια. Aυ τό, όμως, δε
ση μαί νει ότι η επί θε σή της θα στα μα τή σει. Γι'αυ τό και
στην προ σπά θεια των φοι τη τών και των πα νε πι στη μια -
κών της ΠOΣ ΔEΠ το επό με νο διά στη μα να μπλο κά -
ρουν την εφαρ μο γή του νό μου πλαί σιο στην πρά ξη,
συ γκα τα λέ γε ται και η ορ γα νω μέ νη και μα ζι κή αντί δρα -
ση στο νέο νο μο σχέ διο για την έρευ να. H σύν δε σή
τους με αυ τά τα κομ μά τια ερ γα ζό με νων, όπως οι
υπάλ λη λοι της ΓΓET, εί ναι απα ραί τη τη.

H Eυ αγ γε λία Σο φού λη, γραμ μα τέ ας του Eνιαί ου
Συλ λό γου Yπαλ λή λων Γ.Γ.E.T. εξή γη σε στην Eρ γα τι κή
Aλ λη λεγ γύη "H ΓΓET εί ναι ο υπεύ θυ νος φο ρέ ας για το
σχε δια σμό και την υλο ποί η ση της έρευ νας στην Eλ λά -
δα. Xρη μα το δο τού με δη λα δή όλα τα ερευ νη τι κά προ -
γράμ μα τα που γί νο νται από Πα νε πι στή μια, ερευ νη τι κά
κέ ντρα και επι χει ρή σεις. Eπο πτεύ ου με 16 ερευ νη τι κά
κέ ντρα σε όλη την Eλ λά δα, όπως το Πα στέρ που φτιά -
χνει εμ βό λια ή το Δη μό κρι το.

Tο υπουρ γείο Aνά πτυ ξης τώ ρα προ σπα θεί να πε ρά -
σει ένα νέο νο μο σχέ διο που στην ου σία ιδιω τι κο ποιεί
τον τρό πο δια χεί ρι σης των ερευ νη τι κών προ γραμ μά -
των. Tα παίρ νει από τη ΓΓET και ιδρύ ει έναν ιδιω τι κό
φο ρέα ο οποί ος δε ξέ ρου με πώς θα διοι κεί ται, πώς θα
ελέγ χε ται, ποιοι θα εί ναι υπεύ θυ νοι. Παίρ νει από το
δη μό σιο την έρευ να και την πη γαί νει σε χέ ρια που τα
ίδια θα δια χει ρί ζο νται την έρευ να, τα ίδια θα παίρ νουν
και τις επι δο τή σεις!

Aξιολόγηση

Eί ναι μια γε νι κευ μέ νη με θό δευ ση που συν δέ ει και
την Aξιο λό γη ση των Πα νε πι στη μί ων με τα θέ μα τα της
έρευ νας. Δη λα δή σε αξιο λο γώ και πρέ πει να εί σαι κα -
λός για να σου χο ρη γή σω με τά ερευ νη τι κά προ γράμ -
μα τα. Αν σε αξιο λο γή σω με κά ποιο τρό πο που δε μου
αρέ σεις ή αυ τά που λες δε μου αρέ σουν, τό τε δεν
έχεις και ερευ νη τι κά προ γράμ μα τα. Aν λοι πόν το συν -
δέ σου με με την προ σπά θεια που γί νε ται αυ τό το διά -
στη μα ελέγ χου των Πα νε πι στη μί ων, η έρευ να πά ει κι
αυ τή προς τον έλεγ χο των Πα νε πι στη μί ων, των πα νε -
πι στη μια κών, της ακα δη μαϊ κής κοι νό τη τας.

Eπι πλέ ον δε ξέ ρου με και που θα κα τα λή ξου με σαν
ερ γα ζό με νοι. Στη ΓΓET εί μα στε 110 μό νι μοι υπάλ λη -
λοι και 70 συμ βα σιού χοι. Tο νο μο σχέ διο εί χε ανα κοι -
νω θεί πριν από δύο μή νες πε ρί που, έγι ναν πα ρα τη ρή -
σεις, το πή ραν πί σω και τώ ρα βρί σκε ται σε δια βού λευ -
ση και θα πα ρου σια στεί η δεύ τε ρη μορ φή του. Στην
πρώ τη ο ορ γα νι σμός για τη δια χεί ρι ση των ερευ νη τι -
κών προ γραμ μά των ήταν ιδιω τι κού δι καίου και απα γό -
ρευε στους μό νι μους υπαλ λή λους να πά νε εκεί.
Eπαιρ νε μό νο με συμ βά σεις έρ γου. Δεν υπήρ χαν με -
τα βα τι κές δι α τά ξεις που να δεί χνουν τι γί νο νται οι
υπάλ λη λοι της ΓΓET.

Πριν 10 μέ ρες δι ώ ξα νε έξι συ να δέλ φους ιδιω τι κού
δι καίου και σε μια ημέ ρα τους εί παν να τα μα ζέ ψουν
και να πά νε στους φο ρείς τους από όπου προ έρ χο νται
για τί πολ λοί εί ναι απο σπα σμέ νοι από ερευ νη τι κούς φο -
ρείς. Aυ τό έγι νε χω ρίς κα μιά αι τία, δε ξέ ρου με πώς
διά λε ξαν αυ τούς τους αν θρώ πους. Oι υπό λοι ποι φο βό -
μα στε ότι σι γά σι γά θα αρ χί σουν να μειώ νουν το προ -
σω πι κό, να διώ χνουν όλους τους ιδιω τι κού δι καίου και
όταν μεί νουν πια μό νο οι μό νι μοι, να αρ χί σουν να τους
δια σκορ πί ζουν από δω και από εκεί και δε ξέ ρου με και
με ποια κρι τή ρια, έτσι ώστε να ξα να φτιά ξουν ένα νέο
φο ρέα ελεγ χό με νο από υπαλ λή λους δι κούς τους.

O σύλ λο γός μας ήταν πο λύ δυ να μι κός, έκα νε κρί σι -
μες πα ρα τη ρή σεις στο νο μο σχέ διο με απο τέ λε σμα να
το πά ρουν πί σω, για τί στη ΓΓET έχου με πο λύ αξιό λο -
γο προ σω πι κό. Το 30% των υπαλ λή λων έχου με δι δα -
κτο ρι κό δί πλω μα. Tώ ρα πε ρι μέ νου με τις διορ θώ σεις,
που γί νο νται μυ στι κά βέ βαια, για να δού με. Aγω νιού με
όλοι για το μέλ λον μας. Σή με ρα μα ζευ τή κα με αρ κε τοί
υπά λη λοι από τη ΓΓET, έχου με με γά λη συμ με το χή
στην απερ γία και θα συ νε χί σου με".

Nα προστατεψουμε το νερό 
σαν δημόσιο αγαθό

NOMOΣXEΔIO ΓIA THN EPEYNA 

Tο άλλο σκέλος της επίθεσης 
στα Δημόσια Πανεπιστήμια 
και Eρευνητικά Iδρύματα
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Τ
ο Σάβ βα το 31 Μάρ τη
πραγ μα το ποι ή θη κε εκ δή -
λω ση της LCR για την

υπο στή ρι ξη του υπο ψη φίου της
Ολι βιέ Μπε ζαν σε νό στο υπο βαθ -
μι σμέ νο προ ό α στιο της Ge nevil -
li ers έξω από το κέ ντρο του Πα -
ρι σιού, που ήταν ένα από τα
προ ά στια που εξε γέρ θη καν το
2005 ενά ντια στην εξα θλί ω ση
και τον ρα τσι σμό. Πά νω από 150
άτο μα από την πε ριο χή, άκου -
σαν τους ομι λη τές, απερ γούς
από τα ερ γο στά σια της Σι τρο έν
και του Aulnay αλ λά και τον
Αλαίν Κρι βίν από την ηγε σία της
LCR που μας πα ρα χώ ρη σε έπει -
τα την πα ρα κά τω συ νέ ντευ ξη. 

Βρι σκό μα στε τρεις βδο μά δες πριν

από τις προ ε δρι κές εκλο γές. Πώς

βλέ πεις να εκτυ λίσ σε ται αυ τή η

μά χη; 

Εί ναι πο λύ δύ σκο λο να προ -
βλέ ψει κα νείς το απο τέ λε σμα
αυ τών των εκλο γών. Το κλί μα εί -
ναι ιδιαί τε ρα πο λι τι κο ποι η μέ νο,
υπάρ χει με γά λο εν δια φέ ρον και
πο λύς κό σμος που έρ χε ται στις
εκ δη λώ σεις ακό μα και με τε τρά -
δια και στυ λό για να ση μειώ νει
τις θέ σεις των υπο ψη φί ων. Εί ναι
γε γο νός ότι ο κό σμος εί ναι πο λύ
μπερ δε μέ νος και αυ τό οφεί λε ται
στο γε γο νός ότι υπάρ χει πρό -
σφα τη εμπει ρία από τις κυ βερ -
νή σεις και της δε ξιάς, όπως η
ση με ρι νή, και της πλη θυ ντι κής
αρι στε ράς πριν πέ ντε χρό νια, οι
οποί ες τον πρό δω σαν αλ λε πάλ -
λη λα σε βαθ μό που να μην μπο -
ρεί κά ποιος εύ κο λα να δια κρί νει
τις δι α φο ρές τους. 

Η πλειο ψη φία της ερ γα τι κής
τά ξης σι χαί νε ται τον Σαρ κο ζί
όμως δεν έχει τι να βά λει στη
θέ ση του. Η Σε γκο λέν Ρουα γιάλ,
υπο ψή φια του Σο σια λι στι κού
Κόμ μα τος, έχει προ σχω ρή σει
στον σο σιαλ-φι λε λευ θε ρι σμό.
Υπάρ χει κό σμος στις συ γκε -
ντρώ σεις της, εί ναι όμως πο λύ
σκε πτι κός για τί φο βά ται ότι αν
εκλε γεί θα κά νει τα χει ρό τε ρα.
Από όλη αυ τή την κα τά στα ση
μέ χρι στιγ μής επω φε λεί ται ο Φρ.
Μπαϊ ρού, ο οποί ος κα τά λα βε τη
δυ σκο λία του κό σμου να ξε χω ρί -
σει πλέ ον τα δυο με γά λα κόμ μα -
τα και πα ρου σιά ζε ται σαν ο τρί -
τος κε ντρώ ος υπο ψή φιος που
θα «γε φυ ρώ σει το χά σμα με τα ξύ
δε ξιάς και αρι στε ράς» προ σπα -
θώ ντας να εμ φα νι στεί αυ τός
σαν εναλ λα κτι κή λύ ση απέ να ντι
στον Σαρ κο ζί. 

Και η υπο ψη φιό τη τα Λε πέν; 

Ο Λε πέν εξα κο λου θεί να πα -
ρα μέ νει ένας με γά λος κίν δυ νος
από τα άκρα δε ξιά όπως φά νη κε
και το 2002. Τώ ρα όμως υπάρ χει
το ακό μα πιο ανη συ χη τι κό φαι -
νό με νο της «λε πε νο ποί η σης»
της επί ση μης δε ξιάς του Σαρ κο -
ζί ο οποί ος δεν εί ναι βέ βαια φα -
σί στας, αλ λά υιο θε τεί το οπλο-
στά σιο του Λε πέν ενά ντια στη
με τα νά στευ ση: εί πε ότι θέ λει να
ιδρύ σει «υπουρ γείο Εθνι κής
Ταυ τό τη τας και Ελέγ χου της
Με τα νά στευ σης». Αυ τό δεί χνει
ότι υπάρ χει πλέ ον και τμή μα της
άρ χου σας τά ξης που κλί νει
προς τις θέ σεις του Λε πέν. Αντί -
στοι χα αυ τή η στρο φή του Σαρ -
κο ζί έχει επη ρε ά σει και τη Ρουα -
γιάλ αν δει κά ποιος τις πρό σφα -
τες δη λώ σεις της για την ση -
μαία...

Σε τι συ νει σφέ ρει λοι πόν η υπο -

ψη φιό τη τα του Μπε ζαν σε νό σ’

αυ τές τις εκλο γές; 

Δυ στυ χώς εί ναι γε γο νός ότι
δεν κα τα φέ ρα με να πα ρου σια -
στεί μια κοι νή υπο ψη φιό τη τα
στα αρι στε ρά του Σο σια λι στι κού
Κόμ μα τος κα θώς το Κομ μου νι -
στι κό Κόμ μα δεν δέ χτη κε τον
όρο που θέ σα με να μην υπάρ ξει
κυ βερ νη τι κή συ νερ γα σία με το
Σο σια λι στι κό Κόμ μα με τά τις
εκλο γές. Η υπο ψη φιό τη τα Μπε -
ζαν σε νό εστιά ζει την προ σο χή
της σε ένα πρό γραμ μα «επει γό -
ντων κοι νω νι κών μέ τρων» όπως
το ονο μά ζου με, που θέ τει ζη τή -
μα τα κοι νω νι κά-ερ γα τι κά, οι κο -
λο γι κά, φε μι νι στι κά και διε θνή.
Για πα ρά δειγ μα, κά νου με κα -
μπά νια για την απα γό ρευ ση των

απο λύ σε ων, το στα μά τη μα των
ιδιω τι κο ποιή σε ων, το πέ ρα σμα
στο δη μό σιο και στον ερ γα τι κό
έλεγ χο του λά χι στον για τις με -
γά λύ τε ρες επι χει ρή σεις, ζη τά με
1500 ευ ρώ κα τώ τα το μι σθό για
όλους και μεί ω ση των ωρών ερ -
γα σί ας από 35 σε 32. 

Στις γαλ λι κές εκλο γές ανοί γει
κά θε φο ρά το ζή τη μα της με τα -
νά στευ σης. Η εξέ γερ ση του
2005 και το πρό σφα το πε ρι στα τι -
κό στο Ga re du Nord δεί χνουν
ότι ο κό σμος βα ρέ θη κε τους συ -
νε χείς ελέγ χους της αστυ νο μί ας.
Δι εκ δι κού με τη νο μι μο ποί η ση
των με τα να στών «χω ρίς χαρ τιά»
και το άνοιγ μα των συ νό ρων. Αλ -
λω στε, η κα μπά νιά μας δεν εί ναι
απο κλει στι κά «γαλ λι κή». Υπάρ χει
πα ντού κα πι τα λι στι κή πα γκο -
σμιο ποί η ση, όπως δεί χνουν οι
μα ζι κές απο λύ σεις στην Airbus
και στην Al ca tel. Απέ να ντί της, ο
Σαρ κο ζί προ τεί νει μό νο τη με γα -
λύ τε ρη «ασφά λεια» κυ νη γώ ντας
όχι κα νέ ναν Μπιν Λά ντεν αλ λά
τους με τα νά στες του Πα ρι σιού
σαν τον Μπους που κά νει διαρ κή
πό λε μο για τα πε τρέ λαια και τα
κέρ δη. Θέ λου με,  λοι πόν, να
υπε ρα σπι στού με τα συμ φέ ρο ντα
της ερ γα τι κής τά ξης και της νε ο -
λαί ας με αυ τό το πρό γραμ μα
που έρ χε ται σε σύ γκρου ση με το
κα πι τα λι στι κό σύ στη μα και τη λο -
γι κή του. 

Με τά τις εκλο γές, ποι ες πρω το -

βου λί ες σκο πεύ ει να πά ρει η LCR

για την ανα σύν θε ση της αρι στε -

ράς και την ενό τη τα του κι νή μα -

τος; 

Σκο πεύ ου με να προ τεί νου με
σε όλη την αρι στε ρά και τις αντι -

νε ο φι λε λεύ θε ρες επι τρο πές που
δη μιουρ γή θη καν με τά την πο λύ
ση μα ντι κή πο λι τι κή νί κη του ΟΧΙ
στο Ευ ρω σύ νταγ μα το 2005 ένα
κοι νό μέ τω πο με δυο κα τευ θύν -
σεις: πρώ τον για να ανοί ξου με
την συ ζή τη ση για την στρα τη γι -
κή μας και συ γκε κρι μέ να για το
ζή τη μα της κυ βερ νη τι κής συ νερ -
γα σί ας με το Σο σια λι στι κό Κόμ -
μα. Δεύ τε ρο, για να ορ γα νώ σου -
με μα ζί τις επό με νες κι νη το ποιή -
σεις. Θέ λου με, και στην πε ρί -
πτω ση που θα εκλε γεί η Ρουα -
γιάλ, να απο τε λέ σει αυ τό το μέ -
τω πο την αρι στε ρή απά ντη ση
στην σο σιαλ δη μο κρα τία. Πα λεύ -
ου με για να χά σει η δε ξιά και δι -
α τη ρού με την πο λι τι κή μας ανε -
ξαρ τη σία από την κυ βέρ νη ση.
Αυ τό εί ναι άλ λω στε το μή νυ μα
από την γει το νι κή Ιτα λία με την
Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση να
υπο κύ πτει στον σο σιαλ φι λε λευ -
θε ρι σμό του Πρό ντι. Δεν πε ρι μέ -
να με αυ τό το γε γο νός για να το
πού με, αλ λά απο τε λεί επι βε βαί -
ω ση της άπο ψής μας προ ε κλο γι -
κά σε σχέ ση με το Γαλ λι κό ΚΚ. 

Θα ήθε λες να στεί λεις ένα τε λευ -

ταίο μή νυ μα για το κί νη μα στην

Ελ λά δα;

Δεν εί μαι ο πιο αρ μό διος για
να μι λή σω για την Ελ λά δα, αλ λά
γνω ρί ζω ότι η αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά εί ναι αρ κε τά πο λυ δια -
σπα σμέ νη και μι κρή αριθ μη τι κά.
Μια πρω το βου λία συ σπεί ρω σης
ενά ντια στις σε χτα ρι στι κές πρα -
κτι κές του πα ρελ θό ντος θα ήταν
ένα με γά λο βή μα μπρο στά. 

Τη συνέ ντευ ξη πή ρε ο
Μπά μπης Κου ρουν δής 

Η
συ γκέ ντρω ση στο θέ α τρο «Παλ λάς» ήταν ίσως η
πιο ση μα ντι κή κομ μα τι κή εκ δή λω ση του ΣΥΝ εδώ
και πο λύ και ρό. Ανοι χτή δη μό σια ομι λία του Προ -

έ δρου του σε ένα ακρο α τή ριο που η Αυ γή αφι έ ρω σε πο -
λύ χώ ρο για να πε ρι γρά ψει τους πα ρευ ρι σκό με νους. Αυ -
τό το βή μα διά λε ξε ο Αλέ κος Αλα βά νος για να εξα πο λύ -
σει την πιο οξεία επί θε σή του κα τά του ΚΚΕ. Μί λη σε για
«μαύ ρα και κόκ κι να ρά σα» από αφορ μή το βι βλίο της
Ιστο ρί ας της ΣΤ Δη μο τι κού και τους επι κρι τές του. 

Σί γου ρα το θέ μα του βι βλίου της Ιστο ρί ας έχει ανοί ξει
πο λύ συ ζή τη ση και πο λύς κό σμος στην Αρι στε ρά έχει να
κά νει κρι τι κή στη στά ση που κρα τά ει το ΚΚΕ. Κι εμείς δι α -
φω νού με με την από φα σή του να ζη τή σει από συρ ση την
ώρα που οι φα σί στες καί νε το συ γκε κρι μέ νο βι βλίο. Από
αυ τό το ση μείο, όμως, μέ χρι το να ταυ τί ζει κα νέ νας την
Πα πα ρή γα με τον Χρι στό δουλο υπάρ χει με γά λη από στα ση. 

Ο Αλέ κος Αλα βά νος ξέ ρει πο λύ κα λά ότι η ηγε σία του
ΚΚΕ δεν ανή κει στο ίδιο στρα τό πε δο με την Εκ κλη σία και
τους φί λους του Κα ρα τζα φέ ρη. Αλ λω στε, ο Πρό ε δρος
του ΣΥΝ δεν βγή κε να κά νει δη λώ σεις για τον Μί κη Θε ο -
δω ρά κη που επι σκέ φθη κε τον Χρι στό δου λο και εί πε
πράγ μα τα πο λύ πιο προ βλη μα τι κά απ’ ότι δή πο τε έχει πει
το ΚΚΕ γι’ αυ τό το θέ μα. Προ φα νώς κα νέ νας δεν σκέ -
φτη κε να ταυ τί σει τον Μί κη με τα «μαύ ρα ρά σα». Τό τε
για τί το έκα νε ο Αλέ κος Αλα βά νος για το ΚΚΕ; 

Μια πρώ τη εξή γη ση εί ναι ότι η ηγε σία του ΣΥΝ έψα χνε
εδώ και και ρό να βρει μια αφορ μή για να προ βά λει τις δι -
α φο ρές της με το ΚΚΕ. Υπάρ χουν δε ξι ές φω νές μέ σα κι
έξω από τον Συ να σπι σμό που ασκούν κρι τι κή ότι με την
ηγε σία Αλα βά νου ο ΣΥΝ έχει γί νει πο λύ όμοιος με το
ΚΚΕ. Ο Πρό ε δρος του ΣΥΝ εί χε απα ντή σει λέ γο ντας ότι
«δεν φύ γα με από τον Πε ρι σό πριν τό σα χρό νια, για να
γυ ρί σου με τώ ρα». Αλ λά αυ τό δεν εί χε κά νει τη δε ξιά πτέ -
ρυ γα να σι γή σει. Τώ ρα, ο Αλέ κος Αλα βά νος τους πρό -
σφε ρε μια πιο κα θη συ χα στι κή απά ντη ση: προ φα νώς, πα -
ρά τη συ νε χή φι λο λο γία του πε ρί ενό τη τας της αρι στε -
ράς, ο ΣΥΝ δεν έχει σκο πό να προ ω θή σει την ενό τη τα με
τα «κόκ κι να ρά σα». 

Για όσους το εί χαν ξε χά σει, ξε κα θα ρί ζει έτσι ένα βα σι -
κό ζή τη μα. Ο ΣΥΝ ήταν και πα ρα μέ νει ένα πο λυ συλ λε κτι -
κό κόμ μα. Οχι βέ βαια ένα με γά λο πο λυ συλ λε κτι κό κόμ μα
όπως το ΠΑ ΣΟΚ, που πά ντα φρό ντι ζε να διευ ρύ νε ται αμ -
φί πλευ ρα (όπως π.χ. το 1981 που στέ γα σε ταυ τό χρο να
τον Γ. Μαύ ρο και τον Μα νώ λη Γλέ ζο). Αλ λά πά ντως,
έστω σε μι κρο γρα φία, ένα πο λυ συλ λε κτι κό κόμ μα. Πι στό
σε ένα μο ντέ λο ορ γά νω σης όπου χω ρά νε και οι Πα νε πι -
στη μια κοί που υπο γρά φουν υπέρ των με ταρ ρυθ μί σε ων
της Μα ριέ τας δί πλα στον κό σμο που στη ρί ζει τις κα τα λή -
ψεις και τις απερ γί ες της ΠΟΣ ΔΕΠ. 

Το «ολί σθη μα» του Παλ λάς για τα μαύ ρα και κόκ κι να
ρά σα, δεν ήταν λοι πόν κά ποιο προ σω πι κό σφάλ μα του
Αλέ κου Αλα βά νου. Ηταν ο θε σμι κός ρό λος του Προ έ -
δρου ενός κόμ μα τος που κρα τά ει ισορ ρο πί ες. Που πι έ ζε -
ται από την αρι στε ρή πο λι τι κο ποί η ση των με λών του, αλ -
λά φρο ντί ζει να «ρά βει το κο στού μι» (για να θυ μη θού με
την έκ φρα ση του Μ. Πα πα γιαν νά κη) έτσι ώστε να χω ρά ει
και τις πιο δε ξι ές πτέ ρυ γες. 

Κρί μα. Για τί τα πο λυ σελ λε κτι κά κόμ μα τα μπο ρεί να εί -
ναι χρή σι μα για κοι νο βου λευ τι κούς ελιγ μούς, αλ λά σί -
γου ρα δεν μπο ρούν να εξυ πη ρε τή σουν την ενό τη τα της
Αρι στε ράς. Αυ τήν θα χρεια στεί να την χτί σου με μέ σα
από άλ λες δια δρο μές. Οχι με «πο λυ συλ λε κτι κές» ισορ ρο -
πί ες αλ λά με Ενιαία Μέ τω πα γύ ρω από τις μά χες που
ανοί γει το κί νη μα. Και με στυ λο βά τη την Επα να στα τι κή
Αρι στε ρά, που επει δή εί ναι ξε κά θα ρη στρα τη γι κά μπο ρεί
να εί ναι πλα τειά ενω τι κή με όλα τα κο μά τια που βά ζουν
τον εαυ τό τους μέ σα στις μά χες. 

Πάνος Γκαργκάνας

EKΛOΓEΣ ΣTH ΓAΛΛIA

Συνέντευξη�
με�τον�Aλεν�Kριβίν

O�Aλέκος�Aλαβάνος�
και�τα�“μαύρα
&�κόκκινα�ράσα”

Tο ολίσθημα
του Προέδρου

H Nεολαία στις εργατογειτονιές

του Παρισιού δεν ξεχνάει 

τις επιθέσεις του Σαρκοζί
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H δίκη των 49 φοιτητών
Tι έχει κα τα φέ ρει μέ χρι τώ ρα το κί νη μα των 

φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων;

Tο κί νη μά μας, στους 11 μή νες δρά σης του, με -
τρά ει μια σει ρά από με γά λες πο λι τι κές νί κες. Kα -
ταρ χήν μπλό κα ρε το νό μο πλαί σιο το κα λο καί ρι και
δι έ λυ σε τα σχέ δια της κυ βέρ νη σης τό τε που ήθε λε
να δεί ξει ότι το πρό γραμ μα των με ταρ ρυθ μί σε ων
περ νά ει χω ρίς αντι στά σεις. Aμέ σως με τά τρο φο δό -
τη σε την απερ γία των δα σκά λων αλ λά και τις μα θη -
τι κές κα τα λή ψεις, μία από τις με γα λύ τε ρες απερ γί -
ες και μά χες των τε λευ ταί ων χρό νων.

Συ νέ χι σε το Γε νά ρη, με το τρί πτυ χο "συ νε λεύ -
σεις, κα τα λή ψεις, δια δη λώ σεις", με συ νε λεύ σεις
πιο μα ζι κές από πο τέ, που κα τά φε ραν και πά λι να
πε τούν τη ΔAΠ έξω από τις σχο λές. Kαι μέ σα στον
πρώ το μή να κα τα λή ψε ων κα τα φέ ρα με να σπά σου -
με τη συ ναί νε ση των δυο με γά λων κομ μά των για
την ανα θε ώ ρη ση και να απο δεί ξου με ότι δεν εί μα -
στε απλά ένα κί νη μα δια μαρ τυ ρί ας αλ λά ένα κί νη μα
νί κης που μπο ρεί να ανα τρέ ψει πο λι τι κές.

Nί κη εί ναι και το ότι όλο αυ τό το διά στη μα η κυ -
βέρ νη ση ανα γκά στη κε να πα γώ σει όλες τις επι θέ -
σεις της σε OTE, ΔE KO, λι μά νια, συμ βα σιού χους.
Nί κη ήταν ότι ακό μα και όταν η κυ βέρ νη ση πή ρε
την προ κλη τι κή από φα ση να κα τε βά σει το νό μο
πλαί σιο, οι κα τα λή ψεις συ νέ χι σαν, δυ νά μω σαν ακό -
μα πε ρισ σό τε ρο, φτά σα νε ακό μα και στο νού με ρο
των 350-360 κα τα λή ψε ων πα νελ λα δι κά. 

Nί κη ήταν και το ότι, πα ρό λο που ήταν ένα κί νη -
μα που δέ χτη κε πο λύ με γά λες πι έ σεις, όχι μό νο
από την αστυ νο μία και τους μη χα νι σμούς κα τα στο -
λής αλ λά και από τα MME και την κυ βερ νη τι κή προ -
σπα γάν δα με "αγα να κτι σμέ νους" ΔA Πί τες να προ -
σπα θούν να στή σουν μπλοκ αντι κα τά λη ψης, οι κα -
τα λή ψεις δεν υπέ κυ ψαν σε κα μία πί ε ση.

Eτσι φτά σα με μέ χρι το Πά σχα με 200 κα τα λή -
ψεις και αυ τή τη στιγ μή η κυ βέρ νη ση εί ναι απο μο -
νω μέ νη, εί ναι στη γω νία, εί ναι κυ βέρ νη ση της ήτ τας
που ψή φι σε το νό μο αλ λά ξέ ρει ότι δε μπο ρεί να
τον εφαρ μό σει όπως ακρι βώς έγι νε και με το νό μο
για την Aξιο λό γη ση.

Ποια πι στεύ εις ότι πρέ πει να εί ναι η συ νέ χεια του 

κι νή μα τος το επό με νο διά στη μα;

Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα, έχο ντας την ει κό να
της απο μό νω σης και της ήτ τας της κυ βέρ νη σης σε
συν δυα σμό με τη κρί ση της από το σκαν δά λο με τα
ομό λο γα και την κλο πή των τα μεί ων, πι στεύ ου με
ότι οι σχο λές πρέ πει να ανοί ξουν με γε νι κές συ νε -

λεύ σεις. Πρέ πει οι συ νε λεύ σεις να υπο δε χτούν
τους φοι τη τές και όχι τα μα θή μα τα και η ΔAΠ. Nα
μη μπού με δη λα δή σε δια δι κα σία ομα λό τη τας. Δεν
πρέ πει να αφή σου με τη ΔAΠ να κερ δί ζει πά λι τους
χώ ρους της αλ λά να εί ναι απο μο νω μέ νη όπως την
πε ρίο δο των κα τα λή ψε ων.

Πρώ τος στό χος μας εί ναι να συ νε χί σου με να εί -
μα στε ο εφιάλ της της κυ βέρ νη σης για να μην τολ -
μή σει να εφαρ μό σει το νό μο. Προ τεί νου με συλ λα -
λη τή ρια κά θε βδο μά δα και κα τα λή ψεις τις ημέ ρες
των συλ λα λη τη ρί ων. Tαυ τό χρο να δί νου με τη μά χη
μέ σα στις συ γκλή τους, τα τμή μα τα και στις δια δι -
κα σί ες των σχο λών να πά ρουν απο φά σεις μη εφαρ -
μο γής του νό μου.

H Πρω το βου λία Γέ νο βα εί μα στε το κομ μά τι που
στή ρι ξε και βο ή θη σε να μη χα θεί η ευ και ρία των
κα τα λή ψε ων διαρ κεί ας, θε ω ρού με ότι οι κα τα λή -
ψεις διαρ κεί ας εί ναι το πιο ση μα ντι κό και με γά λο
όπλο που έχει το φοι τη τι κό κί νη μα απέ να ντι στην
κυ βέρ νη ση. Aυ τή τη στιγ μή, όμως, το να συ νε χί -
ζουν κά ποι ες σχο λές-κά στρα στην Aθή να ή αλ λού
το μό νο που θα κα τα φέ ρουν εί ναι να απο μο νω -
θούν. 

Aν η κυ βέρ νη ση τολ μή σει να προ χω ρή σει, από
τη με ριά μας προ τεί νου με σε όλα τα πλαί σια να
υπάρ χει ξε κά θα ρη πρό τα ση ότι σε οποιο δή πο τε
Πα νε πι στή μιο πά νε να εφαρ μό σουν το νό μο πλαί -
σιο εί τε αυ τό εί ναι να ορί σουν κά που μά να τζερ εί τε
να κά νουν με ρι κή κα τάρ γη ση ασύ λου εί τε δια γρα -
φή φοι τη τών, το κί νη μα δε πρέ πει να απα ντή σει σε
κά θε σχο λή ξε χω ρι στά αλ λά να ξα να βγεί ορ γα νω -
μέ να πα νελ λα δι κά με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας για να
μπλο κά ρει το νό μο και να τον ανα τρέ ψει.

Πώς προ χω ρά η πρό τα ση της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα

για το κα τέ βα σμα του μπλοκ των κα τα λή ψε ων στις

φοι τη τι κές εκλο γές; Ποι ες οι μέ χρι τώ ρα αντι δρά σεις;

H πρό τα σή μας για τις φοι τη τι κές εκλο γές δεν
έχει προ κα λέ σει απλά με γά λη αί σθη ση αλ λά και
πο λύ θε τι κές αντι δρά σεις. Eξη γού με σε όλους τους
φοι τη τές, ορ γα νω μέ νους και ανέ ντα χτους ότι η φε -
τι νή χρο νιά και η πε ρίο δος που δια νύ ου με δεν εί ναι
μια πε ρίο δος όπως όλες οι άλ λες, πα λέ ψα με μα ζί,
δου λέ ψα με μα ζί, ορ γα νώ σα με μα ζί, εί ναι η ώρα η
ρι ζο σπα στι κή Aρι στε ρά να δεί ξει το πό σο δυ να τή
εί ναι σε μια ενω τι κή βά ση. Oλοι θέ λου με οι σχο λές
να μην εί ναι πια ίδιες. Tο κα τέ βα σμα του μπλοκ των
κα τα λή ψε ων στις εκλο γές ακρι βώς αυ τό θα ενι σχύ -
σει. Δε θα αφή σει τη ΔAΠ να βγει με πλειο ψη φία,

κά τι που πε ρι μέ νει με αγω νία η Mα ριέ τα για να πει
ότι αυ τοί που έκα ναν κα τα λή ψεις εί ναι μειο ψη φί ες. 

Γι'αυ τό και θε ω ρού με ότι οι ορ γα νω μέ νες δυ νά -
μεις και ιδιαί τε ρα αυ τές που πά λε ψαν πραγ μα τι κά
για τις κα τα λή ψεις, για να τις ορ γα νώ σουν, όπως
εί ναι τα EA AK, η Γέ νο βα αλ λά και μια άλ λη μια
σπου δαία δύ να μη που εί ναι οι ανέ ντα χτοι φοι τη τές
που μα ζι κο ποί η σαν τις συ νε λεύ σεις και τις κα τα λή -
ψεις, θε ω ρού με ότι αυ τά τα κομ μά τια μπο ρούν να
κα τέ βουν ενω μέ να και να ανοί ξουν μια νέα προ ο -
πτι κή μέ σα στις σχο λές.

Πι στεύ ου με ότι έτσι και οι χι λι ά δες φοι τη τές των
κα τα λή ψε ων θα συμ με τέ χουν στη δια δι κα σία των
εκλο γών στη ρί ζο ντας το αγω νι στι κό πλαί σιο που
στή ρι ζαν τό σο και ρό και η κί νη ση αυ τή θα προ κα -
λέ σει τε ρά στια αί σθη ση σε ολό κλη ρη την κοι νω νία
και τους ερ γα ζό με νους που κοι τούν και εμπνέ ο νται
από το κί νη μά μας.

Την πρό τα σή μας αυ τή την ανοί ξα με το προ η -
γού με νο διά στη μα μέ σα στις κα τα λή ψεις κά νο ντας
εκ δη λώ σεις σε όλες τις σχο λές, μοι ρά ζο ντας μα ζι -
κά προ κη ρύ ξεις σε δια δη λώ σεις και συ ντο νι στι κά,
κερ δί ζο ντας έτσι το εν δια φέ ρον πο λύ κό σμου.

H τε λευ ταία μας ορ γα νω μέ νη κί νη ση ήταν ότι
επα να λά βα με την ίδια πρό τα ση στο διή με ρο των
σχη μά των της EA AK με ομι λη τές της Πρω το βου λί -
ας Γέ νο βα από το βή μα, με μοί ρα σμα προ κή ρυ ξης
και συ ζή τη ση άτο μο το άτο μο ξε χω ρι στά για να εί -
ναι κα θα ρό σε όλους τι εί ναι αυ τό που προ τεί νου -
με. Eτσι, η πα ρέμ βα σή μας βο ή θη σε να ανοί ξει αυ -
τή η συ ζή τη ση σο βα ρά και δε κά δες αγω νι στές τη
στή ρι ξαν και από το βή μα και από κό σμο που μι λά -
γα με τις δύο αυ τές μέ ρες.

Tε λι κά η EA AK, βλέ πο ντας θε τι κά την πρό τα ση,
προ τεί νει με γά λες κοι νές εκ δη λώ σεις σε όλες τις
σχο λές την πρώ τη βδο μά δα με τά το Πά σχα. Θα
δώ σου με όλες μας τις δυ νά μεις για να πε τύ χει αυ -
τή η προ σπά θεια και πι στεύ ου με πραγ μα τι κά ότι αν
επι τευ χθεί, οι σχο λές με τά θα εί ναι ένα δι α φο ρε τι -
κό το πίο, θα πα ρα μεί νουν οι σχο λές των κα τα λή ψε -
ων, της νί κης, του νέ ου κι νή μα τος και της νέ ας Aρι -
στε ράς.

Συνέντευξη με τον

Παντελή Παναγιωτακό-

πουλο 

από την Πρωτοβουλία

ΓENOBA στις σχολές

Πώς συνεχίζουμε

Kαταλήψεις Xριστ ούγεννα - Πάσχα

στο MAX το κλί μα ήταν πα νη γυ ρι κό με
τους εκ προ σώ πους των κα τα λή ψε ων
να χαι ρε τί ζουν το με γα λειώ δες φοι τη -
τι κό κί νη μα που από τα Xρι στού γεν να
μέ χρι το Πά σχα δε στα μά τη σε να κι νη -
το ποιεί ται, ανα τρέ πο ντας την ανα θε ώ -
ρη ση του συ ντάγ μα τος και με τα τρέ πο -
ντας το νέο νό μο πλαί σιο για τα Πα νε -
πι στή μια σε ένα νό μο χω ρίς κα μιά
προ ο πτι κή εφαρ μο γής.

Στις το πο θε τή σεις υπήρ χαν δι α φο -
ρε τι κές προ σεγ γί σεις στο πώς συ νε χί -
ζε ται ο αγώ νας με τά το Πά σχα. Tε λι κά
το συ ντο νι στι κό απο φά σι σε να κα λέ σει
σε νέο γύ ρο γε νι κών συ νε λεύ σε ων σε
όλες τις σχο λές αμέ σως με τά τις δια -
κο πές όπου θα συ ζη τη θεί και θα απο -
φα σι στεί η συ νέ χεια.

"Xι λι ά δες φοι τη τές δια δή λω σαν στη
Θεσ σα λο νί κη στις 28 Mάρ τη", μας εί πε
ο Στέ λιος Γιαν νού λης από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα Eι κα στι κού, "Tο πα νό
του συ ντο νι στι κού των κα τα λή ψε ων
μπή κε στην κο ρυ φή και βα δί σα με από
τα Πα νε πι στή μια ως το υπουρ γείο Mα -
κε δο νί ας Θρά κης. Δυ στυ χώς δεν κα τα -
φέ ρα με πο τέ να ενω θού με με τους ερ -
γα ζό με νους της EΔOΘ που έκα νε συ -
γκέ ντρω ση στο Aγαλ μα Bε νι ζέ λου για τί
η ηγε σία της δεν εί χε ορ γα νώ σει τη
συμ με το χή στη δια δή λω ση, με απο τέ λε -
σμα να μα ζευ τούν λί γοι ερ γα ζό με νοι.
Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα πή γα με στη
συ γκέ ντρω ση των ερ γα ζό με νων και με -
τά δια δη λώ σα με με τα φοι τη τι κά μπλοκ.
Tα συν θή μα τά μας ήταν αντι κυ βερ νη τι -
κά όπως 'Oι κυ βερ νή σεις πέ φτουν με
ανυ πα κοή εμπρός για απερ γία γε νι κή'
και "Tί πο τα τί πο τα δε μας στα μα τά, σε
τού τη τη κυ βέρ νη ση θα βά λου με φω -
τιά'. Tο γε γο νός ότι οι κα τα λή ψεις κρά -
τη σαν από τα Xρι στού γεν να μέ χρι το
Πά σχα και μέ χρι την τε λευ ταία βδο μά -
δα κα τέ βα ζαν χι λι ά δες στους δρό μους,
μας δί νει έμπνευ ση για τη συ νέ χεια".

"H 48ωρη απερ γία του Eρ γα τι κού
Kέ ντρου Iω αν νί νων στις 28-29 Mάρ τη
έδω σε τον τό νο στην απερ για κή συ γκέ -
ντρω ση και δια δή λω ση την πρώ τη μέ -
ρα", μας εί πε ο Xρί στος Aρ γύ ρης από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα Iα τρι κής, "Tο
κοι νό πα νό του EKI και του ΔEΠ μπή κε
στην κε φα λή, ενώ ακο λου θού σαν το
συ ντο νι στι κό των φοι τη τών και οι σύλ -
λο γοι. Mα ζί μας δια δή λω σαν και ερ γα -
ζό με νοι στο δη μό σιο, όπως κα θη γη τές,
δά σκα λοι, διοι κη τι κοί των νο σο κο μεί ων
και για τροί με το σύν θη μα "Φοι τη τές
ερ γα τιά μια φω νή και μια γρο θιά" να
κυ ριαρ χεί. Την επό με νη ημέ ρα φοι τη -
τές της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα μα ζί με
ανέ ντα χτο κό σμο κά να με εξόρ μη ση
στα γρα φεία του δή μου όπου το κλί μα
ήταν πο λύ αγω νι στι κό. Oι ερ γα ζό με νοι
άνοι γαν αμέ σως κου βέ ντα, δεί χνο ντας
ότι έχουν εμπνευ στεί από το κί νη μά
μας και η συ ζή τη ση έφτα νε μέ χρι την
ανά γκη να ρί ξου με επι τέ λους αυ τή την
κυ βέρ νη ση που ιδιω τι κο ποιεί τις υπη -
ρε σί ες, πα γώ νει τους μι σθούς και κλέ -
βει τα λε φτά των τα μεί ων".

Λένα Bερδέ

A
ν υπάρ χει κά τι που μου έχει
μεί νει από τη σύλ λη ψή μου
στις 8 Mάρ τη μα ζί με τα άλ λα

48 παι διά αλ λά και από τις μέ χρι τώ ρα
ημέ ρες της δί κης μας εί ναι η αλ λη λεγ -
γύη του κό σμου. Eί ναι οι χι λι ά δες συ -
γκε ντρω μέ νοι έξω από τη ΓA ΔA την
ίδια μέ ρα, την ελά χι στη ώρα που βρέ -
θη κα στο δω μά τιο του ει σαγ γε λέα και
που ναι, εί χε πα ρά θυ ρο σε αντί θε ση
με το διά δρο μο που μας στοί βα ξαν.
Eί ναι οι χι λι ά δες συ γκε ντρω μέ νοι κα -
θη με ρι νά στα δι κα στή ρια της Eυ ελ πί -
δων και τα συν θή μα τά τους να ακού -
γο νται την ώρα της δί κης. 

Eί ναι τα νέα που έρ χο νταν ότι σε
κά θε πό λη, από την Aθή να και τη
Θεσ σα λο νί κη μέ χρι τα Γιάν νε να και
την Kρή τη γί νο νταν δια δη λώ σεις για
τους συλ λη φθέ ντες. Εί ναι τέ λος η
αγω νία του κό σμου να τρέ ξει να βρει
φω το γρα φί ες, οι κο νο μι κή ενί σχυ ση,
υλι κό και στοι χεία που να απο δει κνύ -
ουν την αθώ ω σή μας.

H επί θε ση της αστυ νο μί ας στις 8
Mάρ τη, την ημέ ρα που η κυ βέρ νη ση
ψή φι ζε μό νη της το νό μο πλαί σιο στη
Bου λή, εί χε αρ χί σει από το με ση μέ ρι.
Hμουν στο μπλοκ της Θεσ σα λο νί κης,
ένα από αυ τά που απο κό πη καν στη
Bου λή κη νυ γη μέ να από τα MAT, βρέ -
θη καν στα Προ πύ λαια και ξα να γύ ρι -
σαν πά λι πί σω για να βρού με τους
συμ φοι τη τές μας και να συ νε χί σου με
τη δια δή λω σή μας στην πλα τεία του
Aγνω στου Στρα τιώ τη.

Η σύλ λη ψή μας έγι νε το από γευ μα
όταν προ σπα θή σα με να φύ γου με από
εκεί. Δα κρυ γό να έπε σαν κυ ριο λε κτι κά
πά νω μας, χά σα με όλοι επα φή με το
πε ρι βάλ λον, ασφυ κτιο ύ σα με. Ακου σα
κά ποιο υς να φω νά ζουν “Kά τω αναρ -
χο κομ μού νια” και κα θώς άνοι ξα για

δύο δεύ τε ρα τα μά τια μου εί δα πα -
ντού αστυ νο μία. Πέ σα με κά τω σε κύ -
κλο, οι πρώ τοι έφα γαν πο λύ ξύ λο,
μας ψέ κα σαν με τις φι σού νες. Φω νά -
ζα με βο ή θεια, κά ποι ες κο πέ λες ήταν
πο λύ χτη πη μέ νες, εί δα αί μα τα πα -
ντού. Mε τά μας πέ ρα σαν χει ρο πέ δες
και μας πή γαν στη ΓA ΔA.

Mας έβα λαν σε ένα διά δρο μο με
την πλά τη στο τοί χο, μας έψα ξαν τα
πράγ μα τα, μας πή ραν ταυ τό τη τες,
στοι χεία και τη λέ φω να, δε μας άφη -
ναν να επι κοι νω νή σου με με κα νέ ναν.
Aπό τις 7 το από γευ μα μέ χρι τα ξη με -
ρώ μα τα μας ανε βο κα τέ βα ζαν σε δι ά -
φο ρους ορό φους και όταν ρω τού σα -
με για δι κη γό ρους μας έλε γαν πά ντα
ότι υπεύ θυ νος εί ναι κά ποιος ανώ τε -
ρος. Την επό με νη ημέ ρα μας έφε ραν
εκ θέ σεις σύλ λη ψης που φυ σι κά δεν
υπο γρά ψα με ενώ προ σπά θη σαν να
μας πά ρουν κα τα θέ σεις και δεν δε -
χτή κα με. Tο βρά δυ πια της επό με νης
ημέ ρας μας πή γαν στην Eυ ελ πί δων
όπου πή ρα με 3ήμε ρη ανα βο λή.

Eτσι τη Δευ τέ ρα 12 Mάρ τη, ξα να -
πή γα με στην Eυ ελ πί δων. H αί θου σα
που μας έβα λαν ήταν πο λύ μι κρή και
εί μα σταν μέ σα οι κα τη γο ρού με νοι, οι
δι κη γό ροι και κα μιά 40αριά ασφα λί -
τες! Δεν υπήρ χε χώ ρος ού τε για τους
γο νείς μας, πό σο μάλ λον για τους
μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης, τους κα θη -
γη τές μας, τους φί λους και συμ φοι τη -
τές μας. Στο αί τη μά τους να βγουν οι
ασφα λί τες και να μπουν στην αί θου -
σα για να πα ρα κο λου θή σουν τη δια δι -
κα σία, η απά ντη ση ήταν πα ρά τα ξη
των MAT μπρο στά στο κτί ριο, επί θε ση
με ασπί δες και γκλομπ, ρί ψη χη μι κών.
Eνας μά λι στα γο νιός με τα φέρ θη κε
στο νο σο κο μείο. Eνώ το δι κα στή ριο
έλε γε προ κλη τι κά ότι δεν ανα γνω ρί ζει

τους ασφα λί τες.
Aκο λού θη σε 15νθή με ρη ανα βο λή.

Oταν ήρ θε η ημέ ρα για να ξε κι νή σει η
δί κη, εί δα με ότι στις κα τη γο ρί ες που
μας εί χαν απαγ γελ θεί για “σύ στα ση
και συμ μο ρί α” (!) και “δι α τά ρα ξη κοι -
νής ησυ χί ας” εί χε προ στε θεί χω ρίς να
το ξέ ρου με και “η πρό κλη ση ελα φράς
σω μα τι κής βλά βης”. Eκεί νη τη βδο μά -
δα όμως η δί κη δε ξε κι νού σε. Tη μία
ημέ ρα η αί θου σα ήταν πά λι μι κρή, την
άλ λη μας πή γαν στο Eφε τείο, εκεί
μας εί παν συγ γνώ μη λά θος δε μπο ρεί
να γί νει εδώ η δί κη, μας ξα να γύ ρι σαν
στην Eυ ελ πί δων.

Kατηγορίες

Oταν επι τέ λους ξε κί νη σε η δί κη, οι
δι κη γό ροι έκα ναν έν στα ση στην κα τη -
γο ρία για “σύ στα ση και συμ μο ρί α”
για τί δεν έστε κε με τί πο τα, ού τε νο μι -
κά και το δι κα στή ριο την απο δέ χτη κε.
Eτσι τώ ρα αντι με τω πί ζου με τα άλ λα
δύο πλημ με λή μα τα. 

Πρώ τοι εξε τά στη καν οι μάρ τυ ρες
κα τη γο ρί ας που ήταν 5 MA Tα τζί δες.
Oι δύο από αυ τούς εί χαν στο χο ποι ή -
σει ένα παι δί που δεν ήταν φοι τη τής
αλ λά ερ γα ζό με νος και προ σπα θού -
σαν να τα φορ τώ σουν όλα σε αυ τόν.
Eλε γαν ότι αυ τόν θυ μού νται να κά νει
φα σα ρί ες, όμως και γι’αυ τό το παι δί
έπε φταν σε ένα σω ρό αντι φά σεις. Για
τους υπό λοι πους πα ρα δέ χο νταν ότι
δε ξέ ρουν τί πο τα, ότι δε θυ μού νται αν
κά να με κά τι, ότι εκεί νη την ώρα δε
μπο ρού σαν να ξε χω ρί σουν ποι ος πε -
τά ει πέ τρες και ποι ος όχι, ότι τέ λος
εί χαν εντο λή να απο κό ψουν και να
συλ λά βουν όποι ον βρι σκό ταν πά νω
στο μνη μείο του Aγνω στου Στρα τιώ -
τη. Kι αυ τό για τί εί χαν “πλη ρο φο ρί ες”

ότι θέ λα με να μπού με στη Bου λή και
να προ κα λέ σου με κα τα στρο φές!

Πρα κτι κά πα ρα δέ χο νταν ει λι κρι νά
ότι εί χαν εντο λή να κά νουν συλ λή ψεις
αδιά κρι τα, κά νο ντας φα νε ρό πό σο
στη μέ νες ήταν οι κα τη γο ρί ες. Στο
ερώ τη μα για τί στην αρ χι κή τους κα -
τά θε ση, δή λω ναν ότι μας εί χαν δει
όλους να πε τά με πέ τρες και ένα σω -
ρό άλ λα ψέ μα τα, φυ σι κά δεν υπήρ χε
απά ντη ση.

Mε τά εξε τά στη καν οι μάρ τυ ρες
υπε ρά σπι σης. 200 μάρ τυ ρες δη λώ θη -
καν, από πα νε πι στη μια κούς και συν δι -
κα λι στές μέ χρι συμ φοι τη τές μας αυ -
τό πτες μάρ τυ ρες. Δε δέ χτη καν να
τους εξε τά σουν όλους αλ λά εί παν ότι
κα τα γρά φουν τη μαρ τυ ρία τους υπέρ
όλων. Tην Tρί τη 3/4, πριν δια κο πεί η
δί κη για Πά σχα, απο λο γή θη καν οι πε -
ρισ σό τε ροι κα τη γο ρού με νοι. Για λί γη
ώρα χω ρίς οι δι κα στές να κά νουν
πολ λές ερω τή σεις. H δί κη θα συ νε χι -
στεί στις 16 Aπρί λη.

Στην πραγ μα τι κό τη τα τα δι κα στή -
ρια έκα ναν τα πά ντα για να κα θυ στε -
ρή σουν την έναρ ξη της δί κης, ώστε
το πο λι τι κό κό στος για την κυ βέρ νη -
ση να εί ναι όσο το δυ να τόν μι κρό τε -
ρο. Oλό κλη ρο το φοι τη τι κό κί νη μα εί -
χε τα μά τια του στραμ μέ να σε αυ τή
τη δί κη. 

Eνώ από την εξέ τα ση του πρώ του
αστυ νο μι κού έπρε πε να εί χα με αθω ω -
θεί. Αυ τό όμως θα ήταν πλήγ μα για
την κυ βέρ νη ση που θα έπρε πε να δι -
καιο λο γή σει την αναί τια άγρια επί θε -
σή τους στους φοι τη τές, τα εκα το -
ντά δες δα κρυ γό να και το ξύ λο που
έρι ξε.

Δή μη τρα Kω στά κη Kασ σάν δρου, 
πρω το ε τής Nο μι κής Θεσ σα λο νί κης

Kαταδίκη της καταστολής

Eπίδειξη 
στις 28

δύναμης
Mάρτη

Aπό το Συλλαλητήριο της 28 Mάρτη 

Nηπιαγωγοί στην απεργία της 28 Mάρτη

T
η νί κη τους και στο δεύ τε ρο γύ -
ρο των κα τα λή ψε ων στις σχο λές
γιόρ τα σαν οι φοι τη τές τη τε λευ -

ταία βδο μά δα πριν τις δια κο πές του
Πά σχα με τις δια δη λώ σεις σε όλες τις
με γά λες πό λεις της χώ ρας την Tε τάρ -
τη 28 Mάρ τη. Tην ίδια μέ ρα απερ γού -
σαν και δια δή λω ναν μα ζί τους οι ερ γα -
ζό με νοι στο δη μό σιο το μέα ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση της λι τό τη τας, των
ιδιω τι κο ποιή σε ων και των σκαν δά λων.

H συ γκέ ντρω ση στα Προ πύ λαια εί χε
πα νη γυ ρι κό χα ρα κτή ρα με χι λι ά δες
φοι τη τές από όλες τις σχο λές της Aθή -
νας να δεί χνουν ότι το κί νη μά τους συ -
νε χί ζει να εί ναι δυ να τό και απο φα σι -
σμέ νο να μην επι τρέ ψει πο τέ στην κυ -
βέρ νη ση Kα ρα μαν λή να εφαρ μό σει τον
νέο νό μο πλαί σιο για τα Πα νε πι στή μια.
Σε όλη τη διάρ κεια της δια δή λω σης μέ -
χρι τη Bου λή δε στα μά τη σαν να φω νά -
ζουν συν θή μα τα ενά ντια στο νό μο και
την ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας.

H 24ωρη απερ γία της AΔE ΔY έδω σε
την ευ και ρία σε εκα το ντά δες ερ γα ζό -
με νους του δη μό σιου το μέα να συμ με -
τέ χουν στη δια δή λω ση. Πα νε πι στη μια -
κοί της ΠOΣ ΔEΠ, κα θη γη τές, ερ γα ζό -
με νοι στα νο σο κο μεία και τους δή μους
ενώ θη καν με το φοι τη τι κό κί νη μα δεί -
χνο ντας ότι ο αγώ νας ενά ντια στην κυ -
βέρ νη ση εί ναι κοι νός. Mα ζί τους, για -
τροί της OEN ΓE και της EI NAΠ που
πραγ μα το ποιού σαν 48ωρη απερ γία με
κύ ρια αι τή μα τα αυ ξή σεις, προ σλή ψεις,
χρη μα το δό τη ση της δη μό σι ας υγεί ας.

Oι δά σκα λοι και οι νη πια γω γοί ξε κί νη -
σαν την απερ για κή κι νη το ποί η σή τους
από το πρωί με συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ -
ρί ας μπρο στά στο υπουρ γείο Παι δεί ας.
H τρο πο λο γία που κα τέ θε σε η Γιαν νά κου
στη Bου λή και η οποία δί νει τη δυ να τό τη -
τα σε Iδιω τι κούς και Δη μο τι κούς Παι δι -
κούς Σταθ μούς να ιδρύ σουν τμή μα τα Nη -
πια γω γεί ων ξε ση κώ νει τη αντί δρα ση των
εκ παι δευ τι κών που αντί για προ σλή ψεις,
αυ ξή σεις και κα τα βο λή των δε δου λευ μέ -
νων στους ωρο μί σθιους που για έξι μή -
νες εί ναι απλή ρω τοι, βλέ πουν την κυ βέρ -
νη ση της NΔ να προ χω ρά στην ιδιω τι κο -
ποί η ση της προ σχο λι κής αγω γής. Eκα το -
ντά δες δά σκα λοι και νη πια γω γοί για πά -
νω από μία ώρα φώ να ξαν συν θή μα τα
ενά ντια στη λι τό τη τα και τις ιδιω τι κο ποιή -
σεις και αμέ σως με τά βά δι σαν ως τα
Προ πύ λαια για να ενω θούν με τους φοι -
τη τές και όλους τους ερ γα ζό με νους.

Στη συ γκέ ντρω ση συμ με τεί χαν δυ -
να μι κά και οι ερ γα ζό με νοι στη Γε νι κή
Γραμ μα τεία Eρευ νας και Tε χνο λο γί ας
(Γ.Γ.E.T.) του υπουρ γεί ου Aνά πτυ ξης.
Oι ερ γα ζό με νοι στη Γ.Γ.E.T. αντι δρούν
στο νέο νο μο σχέ διο που σχε διά ζει να
κα τα βά σει η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή με
το οποίο η έρευ να θα πε ρά σει από τα
χέ ρια του δη μο σίου σε ιδιώ τες.

Αμέ σως με τά τη δια δή λω ση οι φοι -
τη τές κα τευ θύν θη καν στο Πο λυ τε χνείο
όπου πραγ μα το ποί η σαν 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 σί -
σουν την πε ραι τέ ρω δρά ση τους. Kαι
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Aπό την Πέμπτη 28 Mάρτη μέχρι την Kυριακή 1 Aπρίλη, 

o Γιάννης Σηφακάκης από την Συμμαχία Σταματήστε ον Πόλεμο και ο Πέτρος

Kωνσταντίνου από την Πρωτοβουλία ΓENOBA βρέθηκαν στην Aίγυπτο για την Συν-

διάσκεψη ενάντια στον Iμπεριαλισμό και τον Σιωνισμό. H ανταπόκριση που ακο-

λουθεί δίνει μια γεύση από τις εργασίες αυτής της συνάντησης

Τ
ο 5ο αντι πο λε μι κό συ νέ δριο του
Καϊ ρου ήταν μια πο λύ ση μα ντι κή
απο τύ πω ση της αντί στα σης που

δυ να μώ νει στη Μέ ση Ανα το λή, αλ λά και
των δε σμών της με το πα γκό σμιο αντι -
πο λε μι κό κί νη μα. Το συ νέ δριο έδει ξε
πώς η αντί στα ση στον ιμπε ρια λι σμό με -
τα τρέ πε ται σε απαί τη ση για πο λι τι κή αλ -
λα γή. Πά νω από 1500 άν θρω ποι γέ μι -
σαν τις αί θου σες του συ νε δρίου για να
συ ζη τή σουν πώς στη ρί ζου με τα κι νή μα -
τα αντί στα σης και πώς χτί ζε ται η ενό τη -
τα ενά ντια στα κα τα πιε στι κά κα θε στώ τα
της πε ριο χής που στη ρί ζο νται από τη
Δύ ση. Οι συ ζη τή σεις ένω σαν μου σουλ -
μά νους ακτι βι στές, άρα βες εθνι κι στές
και σο σια λι στές και αρ κε τές εκα το ντά -
δες διε θνείς αντι πο λε μι κούς και αντι κα -
πι τα λι στές ακτι βι στές, ανά με σά τους μια
80με λής αντι προ σω πεία από την Κο ρέα.

Το συ νέ δριο ορ γα νώ θη κε σε μια απο -
φα σι στι κή στιγ μή για την αι γυ πτια κή και
αρα βι κή πο λι τι κή. Η συ νε χι ζό με νη ιρα κι -
νή αντί στα ση στην αμε ρι κά νι κη κα το χή
και η νί κη του κι νή μα τος της Χεζ μπο λάχ
στο Λί βα νο ενά ντια στο Ισ ρα ήλ το κα λο -
καί ρι έχουν εν θαρ ρύ νει τις αντι πο λι τευ -
τι κές δυ νά μεις σε ολό κλη ρη τη Μέ ση
Ανα το λή. Στην Αί γυ πτο, έχει ξε σπά σει
αντί στα ση ενά ντια στη σχε δια ζό με νη
συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση που θα μο νι -
μο ποιή σει τους κα τα σταλ τι κούς νό μους
έκτα κτης ανά γκης. Οι αλ λα γές που σχε -
διά στη καν από τον δι κτά το ρα Χό σνι
Μου μπά ρακ, θα εμπο δί σουν επι σης την
κύ ρια δύ να μη της αντι πο λί τευ σης, τους
Αδελ φούς Μου σουλ μά νους να κα τε βαί -
νουν υπο ψή φιοι στις εκλο γές. Μια Κυ -
ρια κή πριν από το συ νέ δριο, το δη μο -
κρα τι κό κί νη μα Κι φά για (Αρ κε τά) ορ γά -
νω σε δια δή λω ση ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση. Τα αι γυ πτια κά ΜΑΤ δι έ λυ σαν τη
δια δή λω ση και συ νέ λα βαν τους δια δη -
λω τές. Την επό με νη μέ ρα ένα νό θο δη -
μο ψή φι σμα επι κύ ρω σε τις συ νταγ μα τι -
κές αλ λα γές. Ολες οι με γά λες ορ γα νώ -
σεις της αντι πο λί τευ σης έκα ναν μπο ϊ κο -
τάζ στο δη μο ψή φι σμα, κά τι που οδή γη -
σε σε συμ με το χή κά τω από 10%. Την
ίδια στιγ μή, δε κά δες χι λι ά δες ερ γά τες
απερ γού σαν ενά ντια στη μεί ω ση των μι -
σθών, τις ιδιω τι κο ποιή σεις και την κα τα -
στο λή του κα θε στώ τος Μου μπά ρακ.

Στην εναρ κτή ρια συ γκέ ντρω ση, ο
ένας με τά τον άλ λο ομι λη τή χαι ρέ τι ζε
την αντί στα ση και κα τάγ γελ λε τον Μου -
μπά ρακ. Ο γε νι κός γραμ μα τέ ας των
Αδελ φών Μου σουλ μά νων, Μο χά μεντ
Μέ χντι Ακεφ συ μπύ κνω σε το κλί μα λέ -
γο ντας “Η δη μο κρα τία του Τζορτζ
Μπους εί ναι ψεύ τι κη δη μο κρα τία. Πρέ -
πει να βα σι στού με στους εαυ τούς μας
για να χτί σου με ένα δι κό μας πο λι τι κό
κα θε στώς με τα ίδια μας τα χέ ρια”.

Αντί στοι χα με τον Ακεφ μί λη σε η Μεϊ -
σου λούν Κέ ιτζ, ακτι βί στρια από τη Βε -
νε ζουέ λα. Εί πε στο συ νέ δριο, κα τα χει -
ρο κρο τού με νη: “Ο κό σμος έφτια ξε
έναν ηγέ τη, τον Ού γκο Τσά βες, αλ λά
ταυ τό χρο να σκέ φτη κε ότι η αλ λα γή μέ -

σα στον κα πι τα λι σμό δεν εί ναι η λύ ση.
Ο κό σμος πρέ πει να αλ λά ξει τα πράγ -
μα τα μό νος του. Η λύ ση εί ναι με τον κό -
σμο, όχι με τις κυ βερ νή σεις”.

Η σύν δε ση ανά με σα στην αντί στα ση
και τη δη μο κρα τία έγι νε και από τους
αντι προ σώ πους της Χεζ μπο λάχ, τους
οποί ους χαι ρέ τι ζαν όλοι στο συ νέ δριο
για τη νί κη τους ενά ντια στο Ισ ρα ήλ. Η
Ρί μα Φά κρι εί ναι μέ λος του Πο λι τι κού
Συμ βου λίου της Χεζ μπο λάχ. Δή λω σε:
“Η αντί στα σή μας και κά θε αντί στα ση
στη Μέ ση Ανα το λή πα λεύ ει σκλη ρά
ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό και σε όλους
τους κα τα κτη τές που προ σπα θούν με
κά θε τρό πο να αρ νη θούν την ελευ θε ρία
μας και να μας κρα τή σουν υπό τον
έλεγ χό τους. Γι' αυ τό και όπο τε νι κά με
στην αντί στα ση, οι κοι νω νί ες μας και οι
χώ ρες μας εί ναι πιο ελεύ θε ρες και πιο
ικα νές να εφαρ μό σου ν τη δη μο κρα τία.”

Η εναρ κτή ρια συ γκέ ντρω ση ήταν πο -
λύ ορ γι σμέ νη ενά ντια στο νέο Σύ νταγ μα
του Μου μπά ρακ και υπέρ του αι τή μα τος
για απε λευ θέ ρω ση των 40 πο λι τι κών
κρα του μέ νων. Οι κρα τού με νοι, στους
οποί ους πε ρι λαμ βά νε ται ο αντι πρό ε δρος
των Αδελ φών Μου σουλ μά νων, Χαϊ ράτ
ελ-Σά τερ, δι κά στη καν από πο λι τι κό δι κα -
στή ριο, αλ λά τώ ρα αντι με τω πί ζουν
στρα το δι κείο. Ο Ιμπρα χίμ ελ Χου ντά ι μπι,
μπλό γκερ και ακτι βι στής των Αδελ φών
Μου σουλ μά νων εξή γη σε για τί το Συ νέ -
δριο του Καϊ ρου μπο ρού σε να βο η θή σει
την κα μπά νια των κρα του μέ νων και έκα -
νε έκ κλη ση για διε θνή αλ λη λεγ γύη.

“Ελ πί ζου με να πε ρά σει το μή νυ μά
μας. Ελ πί ζου με ότι ο κό σμος θα δει ότι
ο αγώ νας μας ενά ντια στο κα θε στώς
του Μου μπά ρακ δεν εί ναι δι α φο ρε τι κός
από τον αγώ να ενά ντια στον πό λε μο
στο Ιράκ, στο Λί βα νο ού τε δι α φο ρε τι -
κός ενά ντια στη σιω νι στι κή κα το χή στην
Πα λαι στί νη. Ο Μου μπά ρακ βρί σκε ται
στην εξου σία μό νο επει δή υπο στη ρί ζε -
ται από δυ τι κά κα θε στώ τα, για τί υπη ρε -
τεί τα συμ φέ ρο ντά τους στην πε ριο χή.

Εχου με τις δι α φο ρές μας αλ λά εί μα -
στε όλοι μα χη τές της ελευ θε ρί ας και
όλοι πα λεύ ου με αυ τή την άδι κη επι θε τι -
κή κα πι τα λι στι κή πα γκό σμια τά ξη πραγ -
μά των που συμ φέ ρει μό νο μια χού φτα
αν θρώ πους.”

Τα συ νέ δρια που έχουν γί νει τα τε -
λευ ταία χρό νια στο Κάι ρο έχουν βο η θή -
σει στην ενο ποί η ση της αντι πο λί τευ σης
στην Αί γυ πτο. Η Χέ μπα Χέλ μπι, εκ παι -
δευ τι κός από το Κάι ρο λέ ει ότι: “Ηταν
πο λύ ση μα ντι κό, ιδιαί τε ρα για τους
Αδελ φούς Μου σουλ μά νους, ότι βλέ -
πουν πως υπάρ χει αντί στα ση στην Αί γυ -
πτο που δεν εί ναι μό νο μου σουλ μα νι κή.
Τους βο η θά ει να δουν τα κοι νά που
υπάρ χουν ανά με σα στους αν θρώ πους
και ενά ντια στην κυ βέρ νη ση.”

ΕΡ ΓΑ ΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ ΤΕΣ

Το Συ νέ δριο του Καϊ ρου ορ γα νώ θη κε
με τά από μια σει ρά εμπνευ στι κές μα ζι -
κές απερ γί ες που απλώ θη καν σε όλη

την Αί γυ πτο. Μέ σα στο 2006 έγι ναν 220
με γά λες απερ γί ες, στις οποί ες πή ραν
μέ ρος δε κά δες χι λι ά δες ερ γά τες. Στο
Συ νέ δριο του Καϊ ρου ενώ θη καν απερ -
γοί και αγρό τες που πα λεύ ουν ενάντια
στις νε ο φι λε λεύ θε ρες πο λι τι κές του
Μου μπά ρακ.

Ο Τζι χάντ εί ναι ερ γά της στην υφα -
ντουρ γία Γά ζαλ ελ Μα χάλ λα. Οπως και
οι άλ λοι ερ γά τες εκεί, παίρ νει 500 αι γυ -
πτια κές λί ρες το μή να. Εχει έξο δα 1000
λί ρες το μή να επει δή η κυ βέρ νη ση στα -

μά τη σε τον έλεγ χο στις τι μές. Το Φλε -
βά ρη, 27.000 ερ γά τες έκα ναν απερ γία
στο ερ γο στά σιό του ενά ντια στη μεί ω -
ση των επι δο μά των. Δή λω σε:

“Οι ερ γά τες του Γάζαλ ελ Μα χάλ λα
εί ναι οι ερ γά τες όλης της Αι γύ πτου.
Οπο τε υπο φέ ρουν, ολό κλη ρη η Αί γυ -
πτος υπο φέ ρει. Οι μι σθοί μας δεν εί ναι
τί πο τα από αγο ρα στι κή δύ να μη. Τώ ρα
τα αφε ντι κά θέ λουν να αλ λά ξουν τα επι -
δό μα τα, να αλ λά ξουν όλη τη δο μή των
μι σθών μας.

Δεν απερ γή σα με μό νο για τους μι -
σθούς. Θέ λω να ζω και να τρώω, να
ανα σαί νω και να μα θαί νω, σαν αν θρώ πι -
νο ον. Και με αυ τή τη λο γι κή απερ γή σα -
με. Δεν ανα γνω ρί σα με το επί ση μο συν -
δι κά το για τί δεν μας αντι προ σω πεύ ουν.
Δεν υπάρ χουν συν δι κά τα στην Αί γυ πτο
που να εκ προ σω πούν τους ερ γά τες.

Ομως ο κό σμος συ νερ γά στη κε μα ζί
μας με εκ πλη κτι κό τρό πο, ιδιαί τε ρα οι
ερ γά τριες που στέ κο νταν πλάι πλάι μα ζί
μας στα ερ γο στά σια. Ο κό σμος μας

έφερ νε νε ρό, μας έρι χναν ψω μί από τις
στέ γες. Ηταν κά τι ανε πα νά λη πτο. Οι ερ -
γά τες έδει ξαν ότι όλες οι συ νταγ μα τι -
κές αλ λα γές εί ναι χω ρίς νό η μα. Εδει ξαν
ότι έχουν τη δύ να μη να αλ λά ξουν την
Αί γυ πτο. Δεν έχου με τί πο τα να χά σου -
με, θα μεί νου με εδώ αμε τα κί νη τοι”.

Η Αϊ σα αμπτ ελ Αζίζ εί ναι ερ γά τρια
στο κα πνερ γο στά σιο Κά φρι αλ Ντα -
ουάρ. Οι ερ γά τες εκεί απέρ γη σαν το
2003 και το 2006 για μι σθούς που δεν
πλη ρώ θη καν και για επι δό μα τα. Ακό μα
πε ρι μέ νουν τα επι δό μα τά τους για το
2005 και το 2006. Δή λω σε:

“Οταν απερ γή σα με το 2006 ο κό σμος
απλά έκα νε μι κρές συ γκε ντρώ σεις και
απο φά σι σε απερ γία. Το Φλε βά ρη φέ τος
στεί λα με μια επι στο λή στο επί ση μο
συν δι κά το και ένας αντι πρό σω πός του
έκα νε μια συμ βι βα στι κή συμ φω νία. Μας
έδι ναν επί δο μα 85 λί ρες και με τη συμ -
φω νία μειώ θη κε στα 65. Ο κό σμος εί ναι
ενά ντια στη συμ φω νία. Αλ λά η απερ γία
δεν συ νε χί ζε ται τώ ρα επει δή έχουν εξα -
πο λυ θεί τρα μπού κοι του κρά τους και
της ερ γο δο σί ας”.

Ο Μαχ μούντ Να χάν δου λεύ ει στο ίδιο
ερ γο στάσιο. Μί λη σε για το κα θε στώς,
τις συ νταγ μα τι κές αλ λα γές και τη διε -
θνή αλ λη λεγ γύη στο συ νέ δριο: “Το ερ -
γο στά σιό μας υπο τί θε ται εί ναι προ βλη -
μα τι κή επι χεί ρη ση. Αλ λά αυ τοί εί ναι που
έκα ναν προ βλη μα τι κή και την Αί γυ πτο
και το ερ γο στά σιό μας. Ολα συν δέ ο -
νται, ο Μου μπά ρακ, οι απερ γί ες και το
Σύ νταγ μα.

Βλέ πο ντας τις διε θνείς αντι προ σω -
πεί ες στο συ νέ δριο με έκα νε να νιώ σω
ότι δεν εί μα στε μό νοι, ότι ο κό σμος εί -
ναι γε μά τος από ερ γά τες που πα λεύ -
ουν.”

Οι αγρό τες πα λεύ ουν κι αυ τοί ενά -
ντια στην επι στρο φή των γαιο κτη μό νων,
στους οποί ους επι τρά πη κε από την κυ -
βέρ νη ση να αρ πά ξουν γη που εί χε δο -
θεί στους αγρό τες με τις με ταρ ρυθ μί -
σεις της δε κα ε τί ας του '50. Ο Χά μπντι
Χα μίντ Αλί από το Ντε κερ νές δή λω σε:

“Οι δυ νά μεις ασφα λεί ας ήρ θαν να
αρ πά ξουν τη γη μας αλ λά κά να με κα θι -
στι κή δια μαρ τυ ρία και μεί να με εκεί.
Αντι με τω πί σα με τους τρα μπού κους και
τους δι ώ ξα με. Επί Νά σερ πι στεύ α με ότι
το κρά τος εί ναι με τη δι κή μας πλευ ρά
αλ λά με αυ τόν τον μπά σταρ δο τον
Μου μπά ρακ το κρά τος εί ναι με τους
γαιο κτή μο νες. Το δη μο ψή φι σμα για το
Σύνταγ μα δεί χνει τη δι α φθο ρά που
υπάρ χει πα ντού.

Πή ρα με θάρ ρος από τους ομι λη τές
από την Κο ρέα, στη συ ζή τη ση για την
αγρο τι κή αντί στα ση, και νιώ σα με πως
αντι με τω πί ζου με την ίδια κα τά στα ση”.

ΕΝΟ ΤΗ ΤΑ

Η ενό τη τα της αντί στα σης στον πό -
λε μο και την ανι σό τη τα ήταν βα σι κό ζή -
τη μα του Συ νε δρίου του Καϊ ρου. Οι διε -
θνείς αντι πρό σω ποι συ ζη τού σαν διαρ -
κώς, ιδιαί τε ρα με νέ ους, μέ λη των
Αδελ φών Μου σουλ μά νων, για το πα -
γκό σμιο κί νη μα και για τις δυ να τό τη τες
συ νερ γα σί ας. Εγι ναν συ ζη τή σεις για το
πώς μπο ρούν να απο φευ χθούν οι θρη -
σκευ τι κές δια σπά σεις στα ισλα μι κά κι -
νή μα τα αντί στα σης, και πώς αυ τά τα κι -

νή μα τα μπο ρούν να συ νερ γα στούν με
τους αντι κα πι τα λι στές. Ο δρ. Αλί Φα γι -
άντ, διε θνής γραμ μα τέ ας της Χεζ μπο -
λάχ ήταν βα σι κός ομι λη τής σε αυ τές τις
συ ζη τή σεις. Δή λω σε:

“Η αμε ρι κά νι κη ηγε μο νία και η από -
πει ρα των ΗΠΑ να κυ ριαρ χή σουν στην
πε ριο χή της Μέ σης Ανα το λής εί ναι
κομ μά τι της προ σπά θειάς τους να κυ -
ριαρ χή σουν στον υπό λοι πο κό σμο. Αυ -
τή η νέα φά ση του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού εί ναι η φά ση της στρα τιω τι κής
πα γκο σμιο ποί η σης και των με τα κι νού -
με νων πο λέ μων. Θα ήταν λά θος μας να
πε ριο ρι στού με σε ένα ισλα μι κό μέ τω πο
για να αντι με τω πί σου με αυ τή την εξω -
τε ρι κή πρό κλη ση, επει δή αυ τή τη στιγ -
μή αν κά νου με κά τι τέ τοιο θα πά ρει χα -
ρα κτή ρα θρη σκευ τι κής σύ γκρου σης.
Και δεν πρό κει ται για κά τι τέ τοιο. Γι’
αυ τό εί ναι τό σο ση μα ντι κό να συν δε -
θού με με το αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα
και να χρη σι μο ποι ή σου με τη δύ να μή
μας και την αλ λη λεγ γύη μας για να
αντι με τω πί σου με και να νι κή σου με το
αμε ρι κα νι κό σχέ διο”.

Η Σαρ λότ Μιλνγκα βί εί ναι αντι κα πι -
τα λί στρια από το Το ρό ντο του Κα να -
δά. Εντυ πω σιά στη κε από τους δε -
σμούς ανά με σα στην Αντί στα ση στη
Μέ ση Ανα το λή και το αντι κα πι τα λι στι -
κό κί νη μα:

“Ηταν εν δια φέ ρον να δει κα νείς τις
συν δέ σεις στο Συ νέ δριο. Το πε ρα σμέ νο
κα λο καί ρι εί χα με δια δη λώ σεις στον Κα -
να δά μα ζί με ορ γα νώ σεις αντί στα σης
ενά ντια στην ισ ρα η λι νή επί θε ση στο Λί -
βα νο. Με τέ φε ρα αυ τές τις εμπει ρί ες
στο συ νέ δριο και βγή κα πιο δυ να τή.”

Στο συ νέ δριο, μέ λη αντι στα σια κών
ορ γα νώ σε ων ήρ θαν κο ντά με οι κο γέ νει -
ες στρα τιω τών. Η Ρό ουζ Τζεντλ εί ναι
μέ λος των Οι κο γε νειών Στρα τευ μέ νων
ενά ντια στον Πό λε μο στη Γλα σκό βη της
Σκο τίας. Ο γιος της, Γκόρ ντον, σκο τώ -
θη κε στο Ιράκ. Πε ρι έ γρα ψε την αντα πό -
κρι ση που εί χε στο Κάι ρο:

“Ο κό σμος εδώ ήταν πο λύ χα ρού με -
νος που κά ποιος εί χε έρ θει από τις Οι -
κο γέ νει ες Στρα τευ μέ νων στη Βρε τα νία.
Κά ποι ες από τις μα νά δες εδώ νό μι ζαν
ότι οι οι κο γέ νει ες στη Βρε τα νία μι σούν
τους Ιρα κι νούς αλ λά τώ ρα ξέ ρουν πως
υπο στη ρί ζω το γιο μου επει δή τα παι -
διά μας στάλ θη καν στον πό λε μο με ψέ -
μα τα”.

Οι πο λε μι κές απει λές ενά ντια στο
Ιράν και η προ σπά θεια να δι χα στεί η
ιρα κι νή αντί στα ση με βά ση τη δια μά χη
Σου νι τών-Σι ι τών ήταν με γά λα θέ μα τα
στο Συ νέ δριο. Κά ποιοι ομι λη τές χα ρα -
κτή ρι σαν την ιρα νι κή πο λι τι κή στο Ιράκ
λαν θα σμέ νη και υπο στή ρι ξαν πως
υπάρ χει δια μά χη ανά με σα στο Ιράν και
το αρα βι κό έθνος. Ομως στο Φό ρουμ
για τη διά σπα ση της αντί στα σης, το
με γα λύ τε ρο χει ρο κρό τη μα έπε σε όταν
ο Κιμ Κουάνγκ Ιλ από την Κο ρέα εί πε:
“Δεν έχου με άλ λη επι λο γή. Αν εί μα στε
ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό, εί τε σου νί -
τες, εί τε σι ί τες, εί τε μη-μου σουλ μά νοι
πρέ πει να κα ταγ γεί λου με κά θε επί θε ση
στο Ιράν”.

Tζέϊμι Aλισον
από την εφημερίδα 

Socialist Worker

Kάλεσμα Aντίστασης απ’ το Kάϊρο

Πίσω οι φρεγάτες από τον Περσικό

Eνα εκατομμύριο διαδηλωτές

ενάντια στην κατοχή

Μ
ια τε ρά στια αντι κα το χι κή
δια δή λω ση πε ρισ σό τε ρων
από ένα εκα τομ μύ ριο Ιρα κι -

νών στην πό λη Να τζάφ ήταν ο “εορ -
τα σμός” των τεσ σά ρων χρό νων από
την πτώ ση του κα θε στώ τος του Σα -
ντάμ, την Δευ τέ ρα 9 Απρί λη. Η δια -
δή λω ση έγι νε με τά από έκ κλη ση του
σι ί τη κλη ρι κού Μο κτά ντα αλ-Σαντρ.
Το γε γο νός ήταν τό σο συ γκλο νι στι κό
που η ιρα κι νή τη λε ό ρα ση το με τέ δι -
δε απευ θεί ας, πα ρου σιά ζο ντάς το
σαν επε τεια κή γιορ τή για να θυ μη -
θούν τη “μέ ρα που έπε σε το άγαλ μα
του Σα ντάμ”. 

Ομως κα νείς δεν μπο ρού σε να
κρύ ψει ότι το κε ντρι κό πα νό της δια -
δή λω σης ήταν “Να στα μα τή σει η κα -
το χή” και το βα σι κό σύν θη μα “Ναι
στο Ιράκ, Οχι στην Αμε ρι κή, Οχι στο
Ισ ρα ήλ”. Στη Να τζάφ έφτα νε κό σμος
από ολό κλη ρο το Ιράκ ήδη από το
Σάβ βα το. Στή θη καν με γά λα κα ζά νια
για φα γη τό και πολ λοί κοι μή θη καν
στο δρό μο, γε μί ζο ντας ακό μα και το
νε κρο τα φείο της πό λης.

Η επι τυ χία της δια δή λω σης στέλ -
νει πολ λα πλά μη νύ μα τα. Πρώ τον δεί -
χνει ότι η πλειο ψη φία των Ιρα κι νών
και μά λι στα οι Σι ί τες, με την ηγε σία
των οποί ων συ νερ γά ζο νται πε ρισ σό -
τε ρο οι Αμε ρι κά νοι, απαι τούν να στα -
μα τή σει η κα το χή τώ ρα, χω ρίς χρο -
νο διά γραμ μα. Δεύ τε ρον, πά ρα πολ -
λοί Ιρα κι νοί εί ναι έτοι μοι να κι νη το -
ποι η θούν για να δεί ξουν ότι το βα σι -
κό ζή τη μα δεν εί ναι η βία με τα ξύ των
δι α φο ρε τι κών ιρα κι νών κοι νο τή των,
αλ λά η κοι νή αντί θε ση όλων στην
αμε ρι κά νι κη κα το χή. Γι' αυ τό το λό γο
η δια δή λω ση ήταν γε μά τη ιρα κι νές
ση μαί ες. Επι λέ χθη κε αυ τός ο τρό πος
για να δεί ξουν ότι δεν δια δή λω ναν
ως Σι ί τες, αλ λά ως Ιρα κι νοί. 

Στη δια δή λω ση συμ με τεί χε αντι -
προ σω πεία Σου νι τών με επι κε φα λής
εκ προ σώ πους του Ιρα κι νού Ισλα μι -
κού Κόμ μα τος, που έχει σχέ σεις με

την αι γυ πτια κή Mου σουλ μα νι κή
Aδελ φό τη τα. Συμ με τεί χαν επί σης
Κούρ δοι με πα ρα δο σια κές στο λές
για να το νί σουν την πα ρου σία όλων
των λα ών του Ιράκ. Το τρί το εί ναι ότι
η κλι μά κω ση της αμε ρι κά νι κης επί θε -
σης που ξε κί νη σε στις 14 Φλε βά ρη
δεν δεί χνει μέ χρι τώ ρα κα νέ να ση μά -
δι επι τυ χί ας.

Στις αρ χές του χρό νου ο Μπους
διά λε ξε το δρό μο της αύ ξη σης των
στρα τευ μά των για να αντι με τω πί σει
την κρί ση της κα το χής. Στό χος του
εί ναι το επό με νο διά στη μα να υπάρ -
χουν 175 χι λι ά δες αμε ρι κα νοί φα ντά -
ροι στο Ιράκ, ένας αριθ μός που δεν
έφτα σαν πο τέ με τά τις μέ ρες της ει -
σβο λής το 2003. Ταυ τό χρο να με την
γε νι κή αύ ξη ση, υπάρ χει με τα φο ρά
στρα τευ μά των στη Βα γδά τη από άλ -
λες πε ριο χές που εί τε εί ναι “ήρε -
μες”, εί τε δεν ελέγ χο νται με τί πο τα.
Στό χος ήταν να δη μιουρ γη θεί μια
“νη σί δα ασφά λει ας” στην πρω τεύ ου -
σα που θα δώ σει το μή νυ μα της κα -
τα στο λής της αντί στα σης. Ομως στη
Βα γδά τη, το με γα λύ τε ρο ένο πλο σώ -
μα με τά τον αμε ρι κά νι κο στρα τό εί -
ναι ο “στρα τός του Μά χντι”, που
ιδρύ θη κε από τον Σαντρ και έχει την
έδρα του στο πιο φτω χό κομ μά τι της
πό λης, το λε γό με νο Σαντρ Σί τι. Οι
κα το χι κές δυ νά μεις άρ χι σαν να διεισ -
δύ ουν στην πε ριο χή προ σπα θώ ντας
να κα θυ πο τά ξουν τους ένο πλους. Η
προ η γού με νη φο ρά που έγι νε κά τι
τέ τοιο, το 2004, ο στρα τός του Μά -
χντι εξε γέρ θη κε και έδιω ξε τους
Αμε ρι κά νους. Τώ ρα ο Σαντρ κά λε σε
σε αυ το συ γκρά τη ση. Πα ρό λα αυ τά
δεν τον υπά κου σαν όλες οι μο νά δες
του στρα τού και υπήρ χαν συ γκρού -
σεις με Αμε ρι κά νους και με ιρα κι -
νούς στρα τιώ τες.

Η επί θε ση των Αμε ρι κά νων ενά -
ντια στο στρα τό του Σαντρ έχει στό -
χο να τον απο δυ να μώ σει όχι μό νο
στρα τιω τι κά αλ λά και πο λι τι κά. Η
στή ρι ξη του Σαντρ στον πρω θυ πουρ -

γό αλ-Μα λί κι ήταν ένας από τους βα -
σι κούς λό γους που η ση με ρι νή κα το -
χι κή κυ βέρ νη ση στέ κε ται στη θέ ση
της. Μέ σα από την πί ε ση στον Σαντρ
οι Αμε ρι κά νοι στο χεύ ουν να ενι σχύ -
σουν τη θέ ση της πα ρα δο σια κής
ηγε σί ας των σι ι τών κλη ρι κών. 

Kάλεσμα

Η δια δή λω ση της Κυ ρια κής ήταν
μια δυ να τή απά ντη ση ότι το ρι ζο σπα -
στι κό κά λε σμα του Σαντρ συ νε χί ζει
να συ να ντά πο λύ με γά λη αντα πό κρι -
ση. Η πα ρου σία δια δη λω τών με στο -
λές του ιρα κι νού στρα τού και της
αστυ νο μί ας ήταν ένα δείγ μα του πό -
σο βα θειά επιρ ροή υπάρ χει ακό μα
και στα σώ μα τα που έχουν στή σει οι
Αμε ρι κά νοι. Πολ λοί πα ρα τη ρούν ταυ -
τό χρο να ότι αν ο Σαντρ δεν έπαιρ νε
μια δυ να μι κή πρω το βου λία θα έχα νε
την επα φή με τη βά ση του.

Το μή νυ μα του Σαντρ που δια βά -
στη κε στην δια δή λω ση κα λού σε
τους ένο πλους Ιρα κι νούς να στρέ -
ψουν την ορ γή τους ενά ντια στους
Αμε ρι κά νους: “Οι δυ νά μεις του σκό -
τους υπό την ηγε σία των κα τα κτη τών
φυ τεύ ουν δι χό νοια ανά με σα στα παι -
διά του ίδιου έθνους. Αδέλ φια μου
στον στρα τό του Μά χντι και στις δυ -
νά μεις ασφα λεί ας, στα μα τή στε να
σκο τώ νε στε, ει δάλ λως προ ω θεί τε
την ατζέ ντα του κοι νού σας εχθρού”.
Κά λε σε τον ιρα κι νό στρα τό και την
αστυ νο μία να “μην ακο λου θεί τε τις
εντο λές του κα τα κτη τή για τί εί ναι ο
εχθρός σας”. Απευ θύν θη κε όμως και
στον κό σμο της Αμε ρι κής και της Ευ -
ρώ πης: “Λέ με στον αμε ρι κά νι κο λαό
και το λαό της Ευ ρώ πης, ότι θέ λου -
με ει ρή νη, ελευ θε ρία και ανε ξαρ τη -
σία. Σας κα λού με, στη βά ση της
στοι χειώ δους αν θρω πιάς, να ασκή -
σε τε πί ε ση στις κυ βερ νή σεις σας και
να μπει τέ λος στα βα σα νι στή ρια, να
στα μα τή σει να χύ νε ται ιρα κι νό αί μα”.

Nίκος Λούντος

Η
κρί ση με τους βρε τα νούς αιχ μά λω τους στο Ιράν έλη -
ξε, κα θώς ο Αχ μα ντι νε τζάντ απο φά σι σε να τους απε -
λευ θε ρώ σει λί γο πριν από το Πά σχα. Μπο ρεί η συ ζή -

τη ση σή με ρα να έχει με τα φερ θεί στις ιστο ρί ες που που λά νε
οι πρώ ην αιχ μά λω τοι στα βρε τα νι κά ΜΜΕ, όμως κα λό εί ναι
να μην ξε χνά με πως υπήρ ξε πραγ μα τι κή πι θα νό τη τα ενός νέ -
ου πο λέ μου. Το Ιράν βρί σκε ται υπό τη συ νε χή απει λή από τις
ΗΠΑ και τους συμ μά χους τους με πρό σχη μα το “πυ ρη νι κό
του πρό γραμ μα”. 

Αυ τή η απει λή δεν εί ναι μό νο στα λό για. Η τε λευ ταία κρί ση
προ έ κυ ψε όταν βρε τα νοί στρα τιώ τες έκα ναν έλεγ χο σε φορ -
τίο ενός πλοί ου. Λί γη ση μα σία έχει αν ήταν λί γο μέ σα ή λί γο
έξω από τα ιρα νι κά ύδα τα. Ενας ολό κλη ρος στρα τιω τι κός
μη χα νι σμός βρί σκε ται σε διαρ κή κι νη το ποί η ση και πι έ ζει τις
θα λάσ σιες επι κοι νω νί ες του Ιράν.

Αυ τό που δεν γί νε ται συ χνά γνω στό εί ναι ότι σε αυ τήν την
πε ρι κύ κλω ση του Ιράν συμ με τέ χει και η Ελ λά δα. Ο ελ λη νι κός
στρα τός συμ με τέ χει με πο λε μι κά πλοία σε δύο επι χει ρή σεις

του ΝΑ ΤΟ, την Active En de avour και την Enduring Fre e dom.
Η πρώ τη έχει να κά νει με έλεγ χο πλοί ων στη Με σό γειο και η
δεύ τε ρη στην Ερυ θρά θά λασ σα, την αρα βι κή θά λασ σα, τον
Περ σι κό Κόλ πο και τον Ιν δι κό Ωκε α νό. Στην Enduring Fre e -
dom η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση δί νει μια φρε γά τα, ένα ελι κό πτε -
ρο και μια ομά δα βα τρα χαν θρώ πων της ΟΥΚ. Ελ λη νι κή πα -
ρου σία υπάρ χει και στα κέ ντρα συ ντο νι σμού όλης αυ τής της
πο λε μι κής προ ε τοι μα σί ας, στη Φλό ρι ντα των ΗΠΑ και στο
Μπα χρέιν. 

Οι απει λές ενά ντια στο Ιράν ευ τυ χώς δεν έχουν γί νει ακό -
μα πραγ μα τι κό τη τα. Αν γί νουν θα πρό κει ται για τε ρά στια
βαρ βα ρό τη τα, κα θώς ήδη τα “σχέ δια επί χάρ του” μι λά νε για
βομ βαρ δι σμό Πα νε πι στη μί ων και άλ λων μα ζι κών χώ ρων της
Τε χε ρά νης. Ο Κα ρα μαν λής, ο Μεϊ μα ρά κης και η Ντό ρα Μπα -
κο γιάν νη μας με τα τρέ πουν ήδη όλους σε συ νέ νο χους αυ τού
του εγκλή μα τος. Ο ελ λη νι κός στρα τός πρέ πει να γυ ρί σει πί -
σω τώ ρα όχι μό νο από το Αφγα νι στάν, αλ λά και από τον
Περ σι κό Κόλ πο.

Aπό το συγκλονιστικό αντικατοχικό
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Κλεί νουν φέ τος 70 χρό νια από τον

θά να το του Γκράμ σι στις φα σι στι κές

φυ λα κές. Τι ση μα το δο τεί αυ τή η επέ -

τει ος σή με ρα; 

Εί ναι δύ σκο λο σε πε ριό δους τέ -
τοιας κα θο λι κής κρί σης όπου, εν
μέ ρει, ακό μη και στην Ιτα λία ο
Γκράμ σι έχει ξε χα στεί, να μι λή σεις
«αντι κει με νι κά» για την επι και ρό τη -
τα του Γκράμ σι σή με ρα. 

Ωστό σο εγώ, υπο κει με νι κά μι λώ -
ντας, πι στεύω ότι Οι Στά χτες του
Γκράμ σι (για να δα νει στώ τον τί τλο
της ποι η τι κής συλ λο γής του
Π.Π.Πα ζο λί νι) κρα τά νε μέ σα τους
και θα κρα τά νε πολ λά «αναμ μέ να
κάρ βου να». 

Αυ τό ση μαί νει απλά ότι για
όσους σε αυ τόν τον τό πο εξα κο -
λου θούν να επι μέ νουν απο φα σι στι -
κά στην άρ νη ση δια χω ρι σμού θε ω -
ρί ας και πρά ξης, στην άρ νη ση δια -
χω ρι σμού ηθι κής και πο λι τι κής, ο
Γκράμ σι θα συ νε χί ζει να απο τε λεί
ένα κα τε ξο χήν πα ρά δειγ μα υπο -
δειγ μα τι κής εφαρ μο γής.

Αυ τό για εμέ να απο τε λεί τον
σκλη ρό πυ ρή να του γκραμ σια νού
πα ρα δείγ μα τος. Τα υπό λοι πα που
αφο ρούν στην ιδιαί τε ρη, στην κα τε -
ξο χήν συμ βο λή του στα ζη τή μα τα
της κί νη σης των ιδε ών, δεν μπο -
ρούν να απα ντη θούν ου σια στι κά
στα πλαί σια μι ας σύ ντο μης συ νέ -
ντευ ξης.

Με επί γνω ση των πα ρα πά νω θα
ήθε λα να επι ση μά νω ότι οι από ψεις
του (εν δει κτι κά), για τον σχη μα τι -
σμό και τον ρό λο των δια νο ου μέ -
νων, για το ότι η πο λυ πλο κό τη τα
του σύγ χρο νου κό σμου επι τάσ σει
την δια μόρ φω ση ενός αντίρ ρο που
δέ ους στην κυ ρί αρ χη κουλ τού ρα,
από ένα μπλοκ υπο τε λών τά ξε ων,
που να μην εί ναι όμως υπο τε λείς
και ιδε ο λο γι κά (το ζή τη μα της ηγε -
μο νί ας) για το πό σο ση μα ντι κό εί ναι
να κα τα λά βεις την ιστο ρι κή κί νη ση
όταν πα τάς στο «εθνι κό έδα φος»,
όταν με λε τάς και βγά ζεις απτά και
όχι υπερ βα τι κά συ μπε ρά σμα τα πά -
νω στο αφε νός και στο αφε τέ ρου
κά θε πα τριω τι κού – εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κού κι νή μα τος (Ri sor gi me -
nto)· και τέ λος για την ανα γκαιό τη -
τα να βρει η άμε ση δη μο κρα τία την
θέ ση της στην ση με ρι νή κοι νω νία
του «ήπιου ολο κλη ρω τι σμού», μέ σα
από τον έλεγ χο των άμε σων πα ρα -
γω γών πά νω στους όρους της ζω ής
τους, απο τε λούν πα ρα κα τα θή κη
που κα νέ να κί νη μα απε λευ θέ ρω σης
και κα νέ νας σκε πτό με νος ερ γα ζό -
με νος δεν μπο ρούν να απο φύ γουν
αν θέ λουν πραγ μα τι κά και σο βα ρά
να τα αντι με τω πί σουν. 

Ποια ήταν η ιστο ρία της έκ δο σης του

έρ γου του Γκράμ σι στα Ελ λη νι κά;

Ήταν ταυ τό χρο να μια πο λι τι κή συ -

γκυ ρία της επο χής; Μπο ρείς να μας

πεις κά ποια πράγ μα τα για την επο χή

αυ τή (δε κα ε τία ’70 και ιδε ο λο γι κο -

πο λι τι κές συ ζη τή σεις);

Έχω και άλ λες φο ρές ανα φερ θεί
στην ιστο ρία της έκ δο σης του έρ -
γου του Γκράμ σι στα χρό νια της δι -
κτα το ρί ας. Εί ναι δύ σκο λο να ανα -
φερ θώ σε μια συ νέ ντευ ξη στα γε -
γο νό τα και στους αν θρώ πους χω ρίς
να τους αδι κή σω. 

Αξιω μα τι κά, λοι πόν, ση μειώ νω
πως η δι κτα το ρία στην Ελ λά δα του
1967 ση μα το δο τού σε μια νέα επο χή
για την αρι στε ρά και την κί νη ση των
ιδε ών. Η κα τάρ ρευ ση της ιστο ρι κής
αρι στε ράς δη μιούρ γη σε ένα με γά -
λο ερω τη μα τι κό, ένα πε λώ ριο κε νό
που ζη τού σε την κά λυ ψή του.

Έτσι, μέ σα σε συν θή κες δι κτα -
το ρί ας ξε φύ τρω σαν νέ οι εκ δο τι κοί
οί κοι, συγ γρα φείς, με τα φρα στές,
κ.λπ., νέ οι άν θρω ποι που, μέ σα
στην σύγ χυ ση και στο χά ος, έψα -
χναν να ανοί ξουν νέ ους δρό μους.
Κά ποιοι από αυ τούς τους αν θρώ -
πους, αν και άγνω στοι οι πε ρισ σό -
τε ροι με τα ξύ τους, άλ λοι μέ σα και
άλ λοι έξω από τις φυ λα κές και τις
εξο ρί ες, συ να ντή θη καν στον δρό μο
προς τον Γκράμ σι. 

Αρ χές του 1970 ο πρώ τος με τα -
φρα στής έρ γων του Γκράμ σι ξε κι -
νά ει στην εξο ρία την με τά φρα ση
των Δια νο ου μέ νων, που θα κυ κλο -
φο ρή σουν το 1972 από τον «Στο χα -
στή». Ο Κώ στας Φι λί νης βρί σκε ται
στις φυ λα κές, όπου με πρω το βου -
λία του με τα φρά ζει τις Ση μειώ σεις
στον Μα κια βέ λι, που θα εκ δο θεί
από τον «Ηρι δα νό». Τέ λος, ο Θα νά -
σης Αθα να σίου βρί σκε ται και αυ τός
φυ λα κι σμέ νος στον Κο ρυ δαλ λό και
ξε κι νά ει την με τά φρα ση του Πα ρελ -
θόν και Πα ρόν που θα εκ δο θεί από
τον «Στο χα στή». 

Την ίδια πε ρίο δο (1971-72) δύο
πα λαί μα χοι των γραμ μά των μας, η
Φού λα Χα τζι δά κη και ο Δη μή τρης

Ραυ τό που λος δί νουν στον «Ηρι δα -
νό» τα Γράμ μα τα από την Φυ λα κή,
ενώ λί γο αρ γό τε ρα ο Τί τος Μυ λω -
νό που λος με τα φρά ζει τον Ιστο ρι κό
Υλι σμό που θα κυ κλο φο ρή σει το
1973 ως πρώ το βι βλίο του «Οδυσ -
σέα». 

Έτσι, το έρ γο του Γκράμ σι με τα -
φρά στη κε και κυ κλο φό ρη σε για
πρώ τη φο ρά στην Ελ λά δα. Ο
Γκράμ σι για άλ λη μια φο ρά δια πέ -
ρα σε τους τυ φλούς τοί χους του
φα σι σμού και των φυ λα κών του για
να οπλί σει εκεί νους που, κυ νη γη μέ -
νοι, βά δι ζαν στις σκο τει νές επι κρά -
τει ες των τό τε συν θη κών. Πραγ μα -
τι κά, από μια τρα γι κή ει ρω νεία της
τύ χης η πλειο ψη φία των Ελ λή νων
με τα φρα στών με τέ φρα σε τα Τε τρά -
δια της Φυ λα κής, στις εγ χώ ρι ες φυ -
λα κές και εξο ρί ες. 

Εί ναι, φρο νώ, προ φα νές ότι όσα
πα ρα πά νω πε ρι γρά φω ελά χι στη
σχέ ση έχουν με το με τα πο λι τευ τι κό
φολ κλόρ και τους, κα τό πιν εορ τής,
λέ κτο ρες, υφη γη τές, κα θη γη τές και
λοι πούς ακα δη μα ϊ κώς φι λο λο γού -
ντες της πο λι τι κής ή των Πα νε πι -
στη μί ων, που ανέ λα βαν, στα πλαί -
σια μι ας ακα δη μαϊ κής κα ρι έ ρας, να
σχο λιά σουν «αυ στη ρά» τα λά θη και
τις πα ρα λεί ψεις των τό τε πρω τα γω -
νι στών, ενταγ μέ νων όμως στο
γκραμ σια νό ήθος δρά σης. 

Ο «Στο χα στής» κα τόρ θω σε να κρα τή -

σει την κυ κλο φο ρία του Γκράμ σι για

30 χρό νια και να προ χω ρή σει πρό -

σφα τα στις επα νεκ δό σεις των έρ γων

του. Πες μας λί γα πράγ μα τα για την

απή χη ση στο κοι νό αυ τής της εκ δο -

τι κής προ σπά θειας.

Από το 1972 που κυ κλο φό ρη σε
το πρώ το βι βλίο του Γκράμ σι στην
Ελ λά δα, Οι Δια νο ού με νοι, έχουν πε -
ρά σει 35 χρό νια. Σε αυ τό το διά στη -

μα Οι Δια νο ού με νοι εί χαν μια κυ -
κλο φο ρία με ρι κών δε κά δων χι λιά -
δων αντι τύ πων. Με την δια φο ρά ότι
τα πε ρισ σό τε ρα που λή θη καν στην
δε κα ε τία του ’70. 

Εί ναι σε όλους μας γνω στή η
έν δεια των ιδε ο λο γι κο πο λι τι κών συ -
ζη τή σε ων στην Ελ λά δα. Και όμως,
με αφορ μή τον Γκράμ σι, δη μιουρ -
γή θη κε στην δε κα ε τία του ’70 ένας
δη μό σιος διά λο γος, που, ανε ξάρ τη -
τα από τις ανε πάρ κειες ή υπερ βο -
λές του, απο τε λεί μι αν από τις ελά -
χι στες εξαι ρέ σεις που δια ψεύ δουν
τον πε ρί έν δειας κα νό να. Τό σο λοι -
πόν, τα στοι χεία της κυ κλο φο ρί ας
των έρ γων του συ νο λι κά, όσο και τα
στοι χεία των συ ζη τή σε ων που
προέ κυ ψαν απο κα λύ πτουν ότι οι
σπο ρείς των ιδε ών του Γκράμ σι δεν
έδρα σαν επί μα ταίω. 

Ωστό σο, θα πρέ πει να επι ση μαν -
θεί ότι η επί δρα ση των ιδε ών του
Γκράμ σι δεν ήταν αντί στοι χη του
πραγ μα τι κού τους βά ρους. Η ανα -
λυ τι κή και κρι τι κή μα τιά του Γκράμ -
σι ήταν δύ σκο λο να γί νει απο δε κτή
και να λει τουρ γή σει ου σια στι κά από
το σώ μα των ιθα γε νών μι κρο ευ ρω -
παί ων με τα πρα τών, που με τέ φε ραν
σε κε νό αέ ρος τα αλ του σε ρια νά,
λα κα νι κά, κ.λπ. με τα μο ντέρ να κα -
θρε φτά κια και κο λιέ που οι κον κι -
στα δό ρες του σύγ χρο νου «σικ σο -
σια λι σμού» τους εί χα νε εγ χει ρί σει
κα τά την ανα κά λυ ψη του «Νέ ου
τους Κό σμου» εις Πα ρι σίους. 

Σή με ρα, με ένα και νούρ γιο φοι τη τι κό

κί νη μα στην Ελ λά δα, όπως το εί δα με

στις πρό σφα τες κι νη το ποιή σεις για

το άρ θρο 16 και με μια και νούρ για

ρι ζο σπα στι κο ποί η ση, θα συ νι στού σες

στον νέο κό σμο να δια βά σει Γκράμ -

σι; Ποια νο μί ζεις ότι θα ήταν η με γα -

λύ τε ρη ωφέ λεια από μια τέ τοια πα -

ρα κί νη ση; 

Αν κά τι, πέ ραν των άλ λων, δι α φο -
ρο ποιεί τον Γκράμ σι από πολ λούς
σύγ χρο νους ρι ζο σπά στες πο λι τι -
κούς στο χα στές, εί ναι ότι ολό κλη ρο
το έρ γο του δια πο τί ζε ται από την
αγω νία για τα τε κται νό με να στην
παι δεία, τον Τύ πο και τον πο λι τι -
σμό. Ο Γκράμ σι, ίσως εί ναι - τολ μώ
να πω – ο επι φα νέ στε ρος μαρ ξι -
στής δια νο ού με νος, που αντι λαμ βα -
νό ταν σε βά θος την ση μα σία και
την αξία του σο σια λι σμού με όρους
πο λι τι στι κούς. 

Το «σο σια λι σμός ή βαρ βα ρό τη -
τα» ήταν για αυ τόν μια πο λι τι στι κή
πρό κλη ση συν τοις άλ λοις ή, για να
το δού με στρα τη γι κά, πά νω απ’
όλα. 

Με αυ τήν και μό νο την έν νοια
απο τε λεί στα θε ρή πη γή έμπνευ σης
για όλους εκεί νους που αντι λαμ βά -
νο νται την ανα γκαιό τη τα μι ας εθνι -
κο λα ϊ κής κουλ τού ρας ως αντίρ ρο -
πο δέ ος στην κυ ρί αρ χη. Την ση μα -
σία ότι ο πο λέ μιος πρέ πει πά νω απ’
όλα να νι κη θεί ιδε ο λο γι κά. 

Oι “στάχτες” του Γκράμσι
ΣYNENTEYΞH ME TON ΛOYKA AΞEΛO

Μ
ε τά τη δο λο φο νία του 26χρο νου Μ.
Φι λι πό που λου στη λε ω φό ρο Λαυ ρί ου,
οι εφη με ρί δες και τα κα νά λια έχουν

γε μί σει με ρε πορ τάζ και ανα λύ σεις για τη βία
στο χώ ρο του αθλη τι σμού και τους τρό πους
αντι με τώ πι σής της. Οι πά ντες μι λά νε για τους
«ιδιω τι κούς στρα τούς» των πα ρα γό ντων που
εί ναι μπλεγ μέ νοι στα ναρ κω τι κά και το έγκλη -
μα και με ιε ρή αγα νά κτη ση απαι τούν από το
να «κο πεί ο ομ φά λιος λώ ρος» μέ χρι πα ρα δειγ -
μα τι κές τι μω ρί ες. 

Ο Ρου σό που λος ανα κοί νω σε ότι όντως από
δω και πέ ρα ο νό μος θα εφαρ μό ζε ται αυ στη -
ρά, όσοι συλ λαμ βά νο νται δεν θα μπο ρούν να
βγουν με εγ γύ η ση ενώ στα γή πε δα θα μπουν
κά με ρες και «ηλε κτρο νι κά» ει σι τή ρια. Επί σης,
ότι με νο μο θε τι κή ρύθ μι ση, με τά το Πά σχα, θα
δια λυ θούν 270 πε ρί που σύν δε σμοι οπα δών. 

Μό νο ένα «απλό» ερώ τη μα δεν τί θε ται σε
όλη αυ τή την συ ζή τη ση.  Το για τί τρια κό σια
νέα παι διά –στη συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση-
θε ω ρούν ότι ο τρό πος για να εκτο νω θούν και
να νιώ σουν ότι εί ναι «κά τι», εί ναι να πλα κω -
θούν στο άγριο ξύ λο.  Η απά ντη ση δεν βρί -
σκε ται ού τε στις μη χα νο ρα φί ες ού τε στο
«μαύ ρο χρή μα» των διά φο ρων πα ρα γό ντων
του πο δο σφαί ρου, όσο υπαρ κτά κι αν εί ναι
αυ τά τα φαι νό με να. Ο τρό πος που λει τουρ γεί
αυ τή η κοι νω νία, ο κα πι τα λι σμός, σπρώ χνει
ένα κομ μά τι της νε ο λαί ας στην πιο σκλη ρή
αλ λο τρί ω ση μια κα τά στα ση όπου η μό νη έκ -
φρα ση που απο μέ νει εί ναι η κα τα στρο φή ή η
αυ το κα τα στρο φή. 

Γι’ αυ τό η απά ντη ση δεν εί ναι πε ρισ σό τε -
ρα μέ τρα κα τα στο λής, όπως η διά λυ ση των
συν δέ σμων. Οχι για τί δεν πρό κει ται να εφαρ -
μο στεί πι στά –όπως λέ ει η κρι τι κή που ακού -
γε ται σε εφη με ρί δες και κα νά λια. Αλ λά για τί
στο χο ποιεί συ νο λι κά τη νε ο λαία που πά ει
στο γή πε δο και κατ’ επα νά λη ψη έχει δεί ξει
με τη στά ση της ότι δεν εί ναι απλά «πιό νια»
και «στρα τιω τά κια», έχει πο λι τι κές από ψεις
και κρι τή ριο. 

Αν θέ λου με να χτυ πή σου με το «κα κό στη ρί -
ζα του» πρέ πει να ξε κι νή σου με από αλ λoύ.  Οι
πο δο σφαι ρι κές ομά δες λει τουρ γούν πια σαν
με γά λες επι χει ρή σεις και  τα αφε ντι κά τους
επι στρα τεύ ουν όλα τα βρό μι κα κόλ πα και με -
θό δους που χρη σι μο ποιούν όλα τα αφε ντι κά
για να φου σκώ σουν τα κέρ δη τους.  Αυ τοί
πρέ πει να φύ γουν από τη μέ ση –να πά ψουν οι
ομά δες να εί ναι «Ανώ νυ μες Εται ρεί ες». 

Και όχι μό νο αυ τό. Η λύ ση εί ναι να πα λέ -
ψου με για μια σο σια λι στι κή κοι νω νία όπου ο
αθλη τι σμός όπως η ερ γα σία κι όλες οι κοι -
νω νι κές δρα στη ριό τη τες θα εί ναι ελεύ θε ρη
συλ λο γι κή προ σπά θεια στην οποία το κά θε
άτο μο θα βρί σκει ικα νο ποί η ση και όχι μια
αντα γω νι στι κή κούρ σα που επι βιώ νει ο
«ισχυ ρό τε ρος».  

Οι «Φε ντα γίν» και οι άλ λοι ορ γα νω μέ νοι
οπα δοί του Ατρό μη του στο Πε ρι στέ ρι
έχουν κρε μά σει ένα πα νό με το σύν θη μα
«Να στρέ ψου με την ορ γή μας ενά ντια σε
όσους μας βά ζουν να σκο τω νό μα στε.» Αυ -
τοί δεν εί ναι μό νο οι με γα λο μέ το χοι των
ΠΑΕ και οι μπρά βοι τους. Εί ναι ολό κλη ρη η
άρ χου σα τά ξη. 

“Xoύλιγκαν”
H Aστυνομία 
δεν είναι αντί-
δοτο στην αλλο-
τρίωση

O Λουκάς Aξελός στην εκδήλωση του

Mαρξιστικού Bιβλιοπωλείου στις 3 Aπρίλη



Δ
ια κό σια χρό νια πριν, τον Μάρ τη
του 1807, το βρε τα νι κό κοι νο -
βού λιο πέ ρα σε ένα νό μο με τον

οποίο απα γό ρευ σε το δου λε μπό ριο.
Θα περ νού σαν ακό μα πε ρί που τριά ντα
χρό νια μέ χρι την κα τάρ γη ση  του βάρ -
βα ρου θε σμού της δου λε ί ας στις κτή -
σεις της βρε τα νι κής αυ το κρα το ρί ας
και ακό μα πε ρισ σό τε ρα για να λευ τε -
ρω θούν οι μαύ ροι σκλά βοι στις ΗΠΑ
στην Κού βα ή τη Βρα ζι λία.  

Οι επί ση μες εκ δη λώ σεις που έγι ναν
στη Βρε τα νία, οι ομι λί ες τύ πων σαν
τον Μπλερ επα να λαμ βά νουν την ίδια
ιστο ρία: το δου λε μπό ριο ήταν μια ηθι -
κά κα τα δι κα στέα δρα στη ριό τη τα που
«κλη ρο νό μη σε» ο κα πι τα λι σμός και
που την κα τάρ γη σαν οι «φω τι σμέ νοι»
εκ πρό σω ποί του. Η αλή θεια εί ναι ότι
το δου λε μπό ριο ήταν προϊόν της εμ -
φά νι σης του κα πι τα λι σμού και με τη
σει ρά του έδω σε τε ρά στια ώθη ση στην
ανά πτυ ξη του συ στή μα τος. Η κα τάρ -
γη σή του,  όπως και της δου λε ί ας,
ήταν απο τέ λε σμα των με γά λων εξε -
γέρ σε ων των ίδιων των σκλά βων και
μα ζι κών κι νη μά των στις «μη τρο πό λεις»
όπως στη Βρε τα νία. 

Το δου λε μπό ριο ερή μω σε κυ ριο λε -
κτι κά την αφρι κά νι κη ήπει ρο. Διά φο ροι
ιστο ρι κοί υπο λο γί ζουν ότι ανά με σα
στο 1532 και το 1850 του λά χι στον 20
εκα τομ μύ ρια Αφρι κα νοί με τα φέρ θη καν
αλυ σο δε μέ νοι στην αμε ρι κά νι κη ήπει -
ρο για να που λη θούν σαν σκλά βοι. Αλ -
λοι με λε τη τές έχουν υπο λο γί σει ότι κα -
νο νι κά στα μέ σα του 19ου αιώ να ο
πλη θυ σμός της Αφρι κής θα έπρε πε να
εί χε φτά σει τα 200 εκα τομ μύ ρια. Ηταν
όμως ο μι σός από αυ τόν τον αριθ μό
και η αι τία ήταν η αι μορ ρα γία που
προ κά λε σε το δου λε μπό ριο. 

Ολες οι με γά λες δυ νά μεις της επο -
χής συμ με τεί χαν σε αυ τό το εμπό ριο.
Ομως, τη με ρί δα του λέ ο ντος την εί χε
η Βρε τα νία. Οι Αφρι κα νοί αρ πά ζο νταν
στα χω ριά τους ύστε ρα από κα νο νι κές
εκ στρα τεί ες αν θρω πο κυ νη γών, φυ λα -
κί ζο νταν σε φρού ρια κο ντά στις ακτές
και από κει φορ τώ νο νταν σε πλοία για
να δια σχί σουν τον Ατλα ντι κό. Τα βρε -
τα νι κά κα ρά βια εί χαν τη με ρί δα του λέ -
ο ντος: υπο λο γί ζε ται ότι με τέ φε ραν
80.000 σκλά βους κά θε χρό νο, πε ρισ -
σό τε ρους δη λα δή από όλους μα ζί
τους αντα γω νι στές τους. 

Οι συν θή κες της με τα φο ράς ήταν
φρι κτές. Οι σκλά βοι στι βά ζο νταν κυ -
ριο λε κτι κά ο ένας πά νω στον άλ λο
αλυ σο δε μέ νοι για ένα τα ξί δι που διαρ -
κού σε εν νιά με δέ κα μή νες.  Ενας
στους έξι σκλά βους πέ θαι νε στη διάρ -
κεια του τα ξι διού, από ασφυ ξία, ασθέ -
νειες, υπο σι τι σμό ή από τις εφιαλ τι κές
τι μω ρί ες που επι βάλ λο νταν σε όποι ον
αντι στε κό ταν. Οπο τε το πλοίο συ να -
ντού σε με γά λες φουρ τού νες ή όπο τε
έπρε πε να ανα πτύ ξει τα χύ τη τα, ο κα -
πε τά νιος απλά έδι νε τη δια τα γή να πε -
τα χτεί στη θά λασ σα ένα μέ ρος του αν -
θρώ πι νου φορ τί ου. Υπήρ χαν και πε ρι -
πτώ σεις που εκα το ντά δες άν θρω ποι
ρί χτη καν στη θά λασ σα. Ασφα λι στι κές
εται ρεί ες ασφά λι ζαν το «εμπό ρευ μα»
και όταν χά νο νταν η απο ζη μί ω ση δί νο -
νταν κα νο νι κά. 

Οι σκλά βοι κα τέ λη γαν στις βρε τα νι -
κές αποι κί ες στην Κα ρα ϊ βι κή και τη βό -
ρειο Αμε ρι κή, στη με γά λη τους πλειο -
ψη φία. Εκεί που λιού νταν σε δη μο πρα -
σί ες και με τά δού λευαν μέ χρι θα νά του

στις φυ τεί ες. Εκεί επι ζού σαν το πο λύ
για τέσ σε ρα πέ ντε χρό νια. Οι ιδιο κτή -
τες δεν νοιά ζο νταν και πο λύ γι’ αυ τό,
τα σκλα βο πά ζα ρα ήταν πά ντο τε γε μά -
τα. 

Το δου λε μπό ριο ήταν το «σή μα κα -
τα τε θέν» αυ τού που θα λέ γα με σή με -
ρα πρώ το κύ μα της κα πι τα λι στι κής πα -
γκο σμιο ποί η σης. Οι φυ τεί ες της Αμε ρι -
κής και της Κα ρα ϊ βι κής ήταν η πη γή
πο λύ τι μων πρώ των υλών για τις ανα -
πτυσ σό με νες βιο μη χα νί ες της Ευ ρώ -
πης και ιδιαί τε ρα της Βρε τα νί ας. Ηταν
επί σης και μια αγο ρά για τα προϊό ντα
αυ τών των βιο μη χα νιών. Αρ χι κά οι ιδιο -
κτή τες αυ τών των φυ τειών προ σπά θη -
σαν να προ σελ κύ σουν ελεύ θε ρους ερ -
γά τες να δου λέ ψουν εκεί. Ομως, η
αντα πό κρι ση ήταν μι κρή. Το επό με νο
βή μα ήταν να χρη σι μο ποιή σουν κα τά -
δι κους που προ μή θευαν οι μη τρο πό -
λεις από τις φυ λα κές τους. Αλ λά και
πά λι η «ζή τη ση» ήταν πο λύ με γα λύ τε -
ρη από την «προ σφο ρά». Γι’ αυ τό
στρά φη καν στην αφρι κά νι κη ήπει ρο. 

Eφοπλιστές

Μ’ αυ τόν τον τρό πο ξε κί νη σε το
«τρι γω νι κό εμπό ριο». Εται ρεί ες έκα -
ναν με γά λα κέρ δη αρ πά ζο ντας και
που λώ ντας σκλά βους. Στα λι μά νια της

Αμε ρι κής και της Κα ρα ϊ βι κής τα κα ρά -
βια άδεια ζαν από το αν θρώ πι νο φορ -
τίο και γέ μι ζαν με τα προϊό ντα των φυ -
τειών –κα πνά, βαμ βά κι, κα φέ, ζα χα ρο -
κά λα μο κι ότι πα ρα γό νταν από την
επε ξερ γα σία του. Από κει έφτα ναν
στα λι μά νια της Βρε τα νί ας στο Λί βερ -
πουλ για πα ρά δειγ μα ή της Γαλ λί ας
–οι εφο πλι στές του Μπορ ντό ήταν
υπέρ μα χοι της δου λε ί ας για τί εξα σφά -
λι ζαν τε ρά στια κέρ δη. 

Οι έμπο ροι, οι ναυ τι λια κές εται ρεί ες,
οι τρά πε ζες επέν δυαν αυ τά τα κέρ δη
στις νέ ες βιο μη χα νί ες. Δρό μοι, ερ γο -
στά σια, κα νά λια, λι μά νια, αρ γό τε ρα σι -
δη ρό δρο μοι κα τα σκευά ζο νταν με κε -
φά λαια που εί χαν αντλη θεί από το
δου λε μπό ριο. Που και που οι ευ σε βείς
επι χει ρη μα τί ες χρη μα το δο τού σαν και
την κα τα σκευή ενός κα θε δρι κού να ού
ή πο λυ τε λών κτι ρί ων στα κέ ντρα των
πό λε ών τους. Εχει υπο λο γι στεί ότι γύ -
ρω στο 1770 πε ρί που το ένα τέ ταρ το
των επεν δύ σε ων που έκα ναν οι αστοί
της Βρε τα νί ας εί χε σαν πη γή του το
δου λε μπό ριο. Χω ρίς το δου λε μπό ριο
δεν θα υπήρ χε η Βιο μη χα νι κή Επα νά -
στα ση. Η εται ρεία Βατ –του εφευ ρέ τη
της ατμο μη χα νής- από κει ξε κί νη σε. Το
ίδιο η τρά πε ζα Μπάρ κλεϋς. Και πολ λές
άλ λες εται ρεί ες που εί ναι και σή με ρα

με γά λα ονό μα τα της αγο ράς. 
Ο Μαρξ εί χε επι ση μά νει ότι «η κα λυ -

μέ νη σκλα βιά των μι σθω τών στην Ευ -
ρώ πη εί χε την ανά γκη, την φα νε ρή και
χω ρίς φτια σι δώ μα τα σκλα βιά στον Νέο
Κό σμο ως βά θρο της». Τα κέρ δη από
τις βαμ βα κο φυ τεί ες των σκλά βων τρο -
φο δο τού σαν τη δη μιουρ γία των με γά -
λων υφα ντουρ γεί ων στη Βρε τα νία για
πα ρά δειγ μα. Οι βιο μή χα νοι χρη σι μο -
ποιού σαν αυ τές τις φυ τεί ες σαν το «μο -
ντέ λο» τους. Οπως και στις φυ τεί ες
στα ερ γο στά σια της Βιο μη χα νι κής Επα -
νά στα σης εκα το ντά δες μι κρά παι διά
δού λευαν σε ανή λια γες αί θου σες από
το πρωί μέ χρι το βρά δυ. Αστε γοι και
άνερ γοι, ανά με σά τους και μι κρά παι -
διά, κλεί νο νταν σε ιδρύ μα τα και με τά
με μια δια τα γή στέλ νο νταν στα ερ γο -
στά σια. 

Για πα ρά δειγ μα το 1842 μια επί ση μη
έκ θε ση πε ρι έ γρα φε πως «αυ τά τα παι -
διά στέλ νο νται ομα δι κά (στα ερ γο στά -
σια) και εί ναι χα μέ να για τους γο νείς
τους όπως σαν να εί χαν στα λεί στις
Δυ τι κές Ιν δί ες.» Οταν ξέ σπα σαν οι
πρώ τοι ερ γα τι κοί αγώ νες και οι ερ γά -
τες άρ χι σαν να ορ γα νώ νο νται σε συν -
δι κά τα κα τάγ γελ ναν τις «συν θή κες
σκλα βιάς». Και δεν ήταν σχή μα λό γου.
Στα νη σιά Μπαρ μπά ντος οι σκλά βοι
των φυ τειών ζού σαν το πο λύ μέ χρι τα

20 χρό νια τους. Στο Μά ντσε στερ του
1840 ο μέ σος όρος ζω ής ενός ερ γά τη
ήταν τα ....17 χρό νια! Γι’ αυ τόν ακρι -
βώς το λό γο, το ερ γα τι κό κί νη μα βρέ -
θη κε από την αρ χή στην πρώ τη γραμ -
μή για την κα τάρ γη ση του δου λε μπό -
ριου και της δου λε ί ας. 

Aνεξαρτησία

Οι εξε γέρ σεις των σκλά βων έπαι ξαν
έναν ακό μα πιο απο φα σι στι κό ρό λο. Η
πιο ση μα ντι κή ξέ σπα σε το 1791, στον
Αγιο Δο μί νι κο, τη ση με ρι νή Αϊ τή. Τό τε
ήταν γαλ λι κή αποι κία και ένα από τα
πιο πλού σια μέ ρη στη γη. Το 1791 οι
σκλά βοι ξε ση κώ θη καν, έκα ψαν τις
επαύ λεις των αφε ντά δων και για χρό -
νια απέ κρουαν τις εκ στρα τεί ες των
Γάλ λων, των Ισπα νών, των Βρε τα νών
που ήθε λαν να κρα τή σουν το νη σί και
τα πλού τη του για λο γα ρια σμό τους.
Με ηγέ τη τους τον Του σέν Λ’ Οβουρ -
τύρ, τα πεί νω σαν τ ις με γα λύ τε ρες
υπερ δυ νά μεις του κό σμου. Η Αϊ τή κέρ -
δι σε τε λι κά την ανε ξαρ τη σία της το
1804. 

Λι γό τε ρο από τριά ντα χρό νια με τά,
το 1831 μια με γά λη εξέ γερ ση σά ρω σε
την Τζα μάϊ κα. Πε ρισ σό τε ροι από
60.000 σκλά βοι ξε ση κώ θη καν το Δε -
κέμ βρη εκεί νης της χρο νιάς, έβα λαν
φω τιά στις φυ τεί ες και ανέ βη καν στα
βου νά, ξε κι νώ ντας έναν ανταρ το πό λε -
μο που κα θή λω σε χι λι ά δες βρε τα νούς
στρα τιώ τες. 

Η εξέ γερ ση της Τζα μάϊ κα «έπει σε»
τη βρε τα νι κή αστι κή τά ξη ότι εί χε φτά -
σει η ώρα να κα ταρ γη θεί ο θε σμός της
δου λε ί ας στις κτή σεις της. Μέ χρι τό τε
και πα ρά την απα γό ρευ ση του δου λε -
μπό ριου του 1807, η δου λε ία ήταν νό -
μι μη (και το δου λε μπό ριο συ νε χί ζο νταν
πα ρά νο μα) και ακό μα και πολ λοί πο λέ -
μιοί της θε ω ρού σαν ως μό νη ρε α λι στι -
κή προ ο πτι κή την στα δια κή κα τάρ γη ση
της δου λε ί ας.   

Ο Μαρξ εί χε γρά ψει ότι ο κα πι τα λι -
σμός από τα πρώ τα του βή μα τα εί ναι
βου τηγ μέ νος «από το κε φά λι μέ χρι τα
νύ χια στο αί μα και τη βρο μιά...που πί νει
νέ κταρ από τα κρα νία των νε κρών».
Δια κό σια χρό νια με τά, αυ τό το σύ στη μα
στα γη ρα τιά του συ νε χί ζει να το κά νει.
Η Αφρι κή για πα ρά δειγ μα, με τά τη δου -
λε ία γνώ ρι σε την λε η λα σία της αποι κιο -
κρα τί ας και τώ ρα τη λε η λα σία των χρε -
ών στις με γά λες τρά πε ζες και τη λε η λα -
σία των πο λυε θνι κών.  Πρέ πει να θυ μό -
μα στε τα εγκλή μα τά του για να δυ να -
μώ σει ακό μα πε ρισ σό τε ρο η απο φα σι -
στι κό τη τά μας να τον ανα τρέ ψου με. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Νο 762 11

200 χρόνια από την κατάργησή του

Δουλεμπόριο 
και καπιταλισμός



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
50 χρόνια απο την Ε.Ε
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

MAΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Γαρδένια 8μμ
Ποιός φταίει για την βία στα γήπεδα;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 Coffee Time 6.30μμ
Ποιός φταίει για την βία στα γήπεδα;

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Αλσος 7.30μμ
Λατινική Αμερική: 
Μια ήπειρος σε εξέγερση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Μινώταυρος 9μμ
Κόμμα και κίνημα την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Πρεσβεία 7μμ

Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Μαρξισμός και Εθνικισμός
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Μαρξισμός και Εθνικισμός
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Κιβωτός 7μμ
Μαρξισμός και Εθνικισμός
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Μαρξισμός και Εθνικισμός
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 
Παλαιό Δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 
Εverest 8μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Kοντογιάννης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4 ΤΕΙ 6μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4  καφέ Ψυχαγώγιο 8μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ανάληψη 7μμ
Ομιλητής: 
Αποστόλης Ξεκουκουλωτάκης

ΑNTONIO ΓKPAMΣI
Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

40 χρόνια απο την στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ 12/4
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠEPIΣTEPI Λόφος Aξιωματικών 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ

PEΘYMNO
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες 
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 12μες 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 12μες 

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30μμ

PEΘYMNO
Παλιά Πόλη 6.30μμ

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

ΔEYTEPA 16/4
TEI ΠEIPAIA ΣTEΦ 11πμ

TPITH 17/4
AΣOEE Kεντρική είσοδος 12μεσ

Εξορμήσεις 
με την 

Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Καλλιδρομίου (Εξάρχεια) 6976707074,

Βικτόρια 6932751578, Γκύζη 6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138 �

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974760178, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό 6974760178, Ν.Σμύρνη

6945559970, Π. Φάληρο 6977096227, Ιλίσια 6937539449, Zωγράφου 6937539449, Ν. Κόσμος 6932840030, � ΝΟΤΙΑ 6977607861, Κουκάκι

6977607861, Κάτω Πετράλωνα 6972327931, Ανω Πετράλωνα 6972825701, Καλλιθέα 6992287187 � ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι

6974902625, Κηφισιά 6945231631, Ν. Ερυθραία- Αγ. Στέφανος 6945412733, Πεύκη 6945231631 � ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6932394790, Χαλάνδρι

6978650354, Χολαργός-Ψυχικό 6973050470, Μελίσια- Βριλήσια 6974190814, Μεσόγεια 6974244214, Αγ. Παρασκευή 6945125154 

� ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 6932394790, Ν. Ιωνία 6937539449, Ν. Φιλαδέλφεια 6946298643, Ν. Ηράκλειο 6947777158, Μεταμόρφωση-Λυκόβρυση

6948089082 � ΔΥΤΙΚΑ 6972032108, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό-Μενίδι 6972032108, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590, Περιστέρι

6978671192, Αιγάλεω 6946937432 � πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6979023528, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμά-

νι 6934052292, Καλλίπολη 6932241549, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 � ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣΟΕΕ

6978183675, ΕΜΠ 6932751578, ΝΟΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, ΙΑΤΡΙΚΗ 6972375386, Πάντει-

ος 6978650354, ΑΣΚΤ 6932594899, ΤΕΙ Αιγάλεω 6934185231, ΤΕΙ Πειραιά 6946008569

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6976595821 �  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, Τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813

� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853 � ΣΧΟΛΕΣ
6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών Τεχνών 6977017070, ΤΕΙ

6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλοσοφική 6946762169, Χημικό

6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI 6934020219 � ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟ 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ΡΕΘΥΜΝΟ 6934216811, ΠΟΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 6934165340,

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΛ. 6934216811, ΑΓΡΙΝΙΟ 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6947324620, ΑΡΤΑ 6948308799, ΒΟΛΟΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

6974541520, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6977815669, ΙΚΑΡΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6977210336, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜΟΣ 6938510280, ΣΥΡΟΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑΡΙΣΑ 6942647137

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

Νο 762

Συμμαχία www.stop-the-war.gr

ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

Εκδηλώσεις 

Όχι στράτευση στα 18, Οχι στράτευση των γυναικών
Προβολή νέου βίντεο απο το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις17 Μάρτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 7.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 6μμ

12

Πρωτοβουλία για την
κοινή εκλογική κάθοδο 
του μπλοκ των καταλήψεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(Βούτες) ΠΕΜΠΤΗ 19/4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠEMΠTH 19/4, 
Bιοτεχνικό Eπιμελητήριο 7.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4, Πνευματικό Κέντρο 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4, 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4, Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

KAΛΛIΘEA

ΣABBATO 21/4, Δημαρχείο 7μμ

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4, 
Δημαρχείο 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4, 
ΕΔΟΘ (Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4, ΑΣΟΕΕ 7μμ

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ



Σ
τις 4 το πρωί της 12ης Απρί λη o ήχος μι ας
σάλπιγγας ακού στη κε από το αρ χη γείο
του Τσιανγκ-Κάι-Σεκ στο Γρα φείο του

Υπουρ γεί ου Εξω τε ρι κών στον οδό Γκί σι. Μια κι νε -
ζι κή κα νο νιο φό ρος αγκυ ρο βο λη μέ νη έξω από το
Νι ντάο απά ντη σε με τη σει ρή να της. «Ταυ τό χρο -
να» ανα φέ ρει η Chi na Press «τα πο λυ βό λα άρ χι -
σαν να βά λουν συ νέ χεια.» Την κα θο ρι σμέ νη ώρα
η επί θε ση ξε κί νη σε στο Τσα πέϊ, Να ντάο, τη Δυ τι -
κή Πε ρι φέ ρεια, στο Βου σάγκ, Που τνάγκ και Τζέ -
σφηλντ. Δεν αιφ νι δί α σε κα νέ ναν πέ ρα από τους
ερ γά τες για τί όπως ανα φέ ρει η βρε τα νι κή εφη με -
ρί δα: «κα τά τη διάρ κεια της νύ χτας όλες οι αρ μό -
διες αρ χές, κι νε ζι κές και ξέ νες, εί χαν ει δο ποι η θεί
εμπι στευ τι κά για τα γε γο νό τα που εκτυ λί σο νταν
το πρωί.»

Τα μέ λη των συμ μο ριών του υπο κό σμου της
Σα γκά ης «ερ γά ζο νταν πυ ρε τω δώς όλη τη νύ χτα
για να ορ γα νώ σουν μυ στι κές ομά δες επί θε σης
που θα ξε πρό βα λαν απ’ το που θε νά το πρωί».
Δεν εμ φα νί στη καν από το που θε νά αλ λά όταν δό -
θη κε το σή μα, όπως ανα φέ ρει η Shun Pao, ξε χύ -
θη καν από τις «πα ρα χω ρή σεις» [τις ελεγ χό με νες
από τους δυ τι κούς γει το νι ές] στις κι νέ ζι κες πε -
ριο χές  και πή ραν επα φή με τα στρα τεύ μα τα του
Πάι-Τσιουγκ-Χσι. Από κοι νού ή ξε χω ρι στά, σύμ -
φω να με ένα λε πτο με ρές σχέ διο, επι τέ θη καν στα
γρα φεία των ερ γα τι κών ορ γα νώ σε ων σε όλη τη
πό λη. Στις πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις, όπως στη
Συ ντε χνία Φο τσό ου του Να ντάο και στο αστυ νο -
μι κό τμή μα του Πουτ νάγκ, οι ανα με τρή σεις έλη -
ξαν με τά από σκλη ρές αλ λά σύ ντο μες μά χες.
Οταν τα γρα φεία κα τα λαμ βά νο νταν, οι φρου ρές
τους είχαν βάρ βα ρη αντι με τώ πι ση. Aφου τους
αφό πλι ζαν «τους έπαιρ ναν ακό μα και τα πα πού -
τσια και τα ρού χα.» Οποι ος αντι στε κό ταν εκτε -
λού νταν επί τό που. Οι υπό λοι ποι αλυ σο δέ νο νταν
και οδη γού νταν αλ λού για εκτέ λε ση, εί τε στους
δρό μους εί τε στο Λανγκχάα. 

Φρουροί

Σε με ρι κές πε ρι πτώ σεις οι επι τι θέ με νοι επι -
στρά τευ σαν το δό λο. Μια ομά δα εξή ντα πε ρί που
γκάν γκστερ γύ ρω στις 4. 30 το πρωί άρ χι σε να
πυ ρο βο λεί το κτί ριο της Συ ντε χνί ας Χα ντσό ου
στο Τσα πέι. Σ’ αυ τό το κτί ριο  στε γά ζο ταν η Γε νι -
κή Ενω ση Ερ γα τών και το υπε ρά σπι ζε η ερ γα τι κή
φρου ρά. Οταν οι έκ πλη κτοι φρου ροί ρώ τη σαν
από ποιο σω μα τείο εί ναι οι επι τι θέ μενοι αυ τοί
απά ντη σαν «από το Εκ στρα τευ τι κό Σώ μα του
Στρα τού του Βορ ρά», η επί θε ση συ νε χί στη κε και
οι φρου ροί αντα πέ δω σαν τα πυ ρά. 

Είκο σι λε πτά αρ γό τε ρα κα τέ φτα σε ένας λό χος
του στρα τού με επι κε φα λής τον αξιω μα τι κό Χσιν-
Τινγκ-Γιου, ο οποί ος έδω σε εντο λές για κα τά παυ -
ση πυ ρός. «Μη μας πυ ρο βο λεί τε!» φώ να ξε στους
υπε ρα σπι στές του κτι ρίου, «ήρ θα με να σας βο η -
θή σου με να αφο πλί σε τε αυ τούς τους αν θρώ -
πους». Οι πυ ρο βο λι σμοί στα μά τη σαν. Ο αξιω μα τι -
κός πρό τει νε να πα ρα δώ σουν τα όπλα και οι δυο
πλευ ρές. Επι δει κτι κά αφό πλι σε με ρι κούς γκάν -
γκστερ και κά τω από τα φι λύ πο πτα βλέ μα τα των
ερ γα τών, έδε σε με ρι κούς απ’ αυ τούς. Τό τε άνοι -
ξαν οι πόρ τες του κτι ρίου και κά λε σαν μέ σα τον
Χσιν και τους άν δρες του. Ο κομ μου νι στής που
διη γεί ται αυ τή την ιστο ρία, λέ ει ότι τους πρό σφε -
ραν μά λι στα τσι γά ρα και τσάι. Ο αξιω μα τι κός εί πε
στον Κου-Τσεν-Τσανγκ, διοι κη τή της φρου ράς,
ότι εί ναι εξου σιο δο τη μέ νος να πραγ μα το ποι ή σει
«ένο πλη με σο λά βη ση» σύμ φω να με τους κα νο νι -
σμούς του στρα τιω τι κού νό μου. Ο διοι κη τής της
ερ γα τι κής φρου ράς συμ φώ νη σε και μα ζί με έξι

ακό μα άν δρες του έφυ γε με τον Χσιν. Λί γα μέ τρα
πα ρα πέ ρα, ο Χσιν του εί πε «αφο πλί σα με εκεί νους
τώ ρα πρέ πει να αφο πλί σου με και τις δι κές σας
ομά δες». Ο Κου κο ντο στά θη κε: «Δεν μπο ρεί τε να
το κά νε τε αυ τό» εί πε. «Αυ τοί οι άν θρω ποι εί ναι
γκάν γκστερ. Η φρου ρά μας εί ναι επα να στά τες
ερ γά τες. Για τί να μας αφο πλί σε τε;» Ο Χσιν δεν
απά ντη σε. Ομως οι άν δρες του κύ κλω σαν την
ομά δα. Ο Κου και οι έξι άν δρες του αφο πλί στη -
καν και με τα φέρ θη καν πί σω στο αρ χη γείο της
ΓΕΕ. Λί γα αρ γό τε ρα, πε ρί που 300 γκάν γκστερ
που ήταν κρυ μέ νοι πα ρα δί πλα ει σέ βα λαν στο κτί -
ριο ενώ οι στρα τιώ τες δεν έκα ναν τί πο τα και επι -
τέ θη καν με αγριό τη τα στους αιφ νι δια σμέ νους
φρου ρούς. Μέ σα στο χα μό, ο Κου και ο υπο διοι -
κη τής του, ένας νε α ρός ονό μα τι Τσου-Εν-Λαϊ
δρα πέ τευ σαν. Εντω με τα ξύ το κτί ριο πα ρα δό θη -
κε. Πα ρό μοιες μέ θο δοι έφε ραν πα ρό μοια απο τε -
λέ σμα τα στα πε ρισ σό τε ρα άλ λα ερ γα τι κά κέ ντρα
της πό λης. 

Το με ση μέ ρι πια, το τε λευ ταίο ερ γα τι κό προ -
πύρ γιο ήταν το με γά λο κτί ριο της Com mer ci al
Press, όπου πε ρί που τε τρα κό σιοι φρου ροί συ νέ -
χι ζαν να αντι στέ κο νται σε συ ντρι πτι κά υπέρ τε ρες
δυ νά μεις. Οταν οι γκάν γκστερ επι τέ θη καν και ο
στρα τός έφτα σε με το αί τη μα της κα τά παυ σης
του πυ ρός, οι υπε ρα σπι στές του κτι ρίου απά ντη -
σαν με μια ομο βρο ντία. Ετσι λοι πόν οι στρα τιώ -
τες απλά ενώ θη καν με τους γκάν γκστερ στην επί -
θε ση και εγκα τα λεί φθη κε κά θε σκέ ψη για πα ρα -
πλα νη τι κά κόλ πα. Το κτί ριο πο λιορ κή θη κε από
όλες τις πλευ ρές. Στην  Οδό Πα ο σάν ο ορυ μα -
γδός των πυ ρο βο λι σμών κρά τη σε για ώρες. Οι
υπε ρα σπι στές συ νέ χι σαν να πο λε μούν μέ χρι που
οι πε ρισ σό τε ροι σκο τώ θη καν και οι ενα πο μεί να -
ντες έμει ναν χω ρίς πυ ρο μα χι κά. Ηταν σχε δόν με -
ση μέ ρι όταν οι επι τι θέ με νοι μπή καν επι φυ λα κτι κά
στο διά τρη το από σφαί ρες κτί ριο...

...Ηταν αυ τή την στιγ μή, όταν η μά χη εί χε χα θεί
και η στιγ μή για δρά ση εί χε θα φτεί ορι στι κά στα

λά θη του πα ρελ θό ντος, που η Γε νι κή Ενω ση Ερ -
γα τών κά λε σε, στις 13 Απρί λη, γε νι κή απερ γία
δια μαρ τυ ρί ας. «Θα πο λε μή σου με μέ χρι θα νά -
του...με την εθνι κή επα νά στα ση λά βα ρό μας...εί -
ναι έν δο ξο να πε θά νεις τέ τοια μέ ρα!». Οι ερ γά τες
εί χαν ακο λου θή σει τους κομ μου νι στές πει θαρ χη -
μέ να στη σφα γή, και τώ ρα τους ζη τού σαν «να εί -
ναι έτοι μοι να θυ σιά σουν τα πά ντα και να εντεί -
νουν το πό λε μο ενά ντια στη Δε ξιά.» Θα μπο ρού -
σαν να ρω τή σουν: ποι ός πό λε μος ενά ντια στη Δε -
ξιά; Τους εί χαν πει ότι όλα θα πά νε κα λά, ότι
έπρε πε να κά νουν πί σω, να θά ψουν τα όπλα τους
και να απο φύ γουν την «ανοι χτή» πά λη. Τώ ρα η
ανοι χτή πά λη τους επι βλή θη κε από τον αντί πα λο
και οι ερ γά τες βρέ θη καν απελ πι στι κά απρο ε τοί -
μα στοι. Πα ρό λα αυ τά η αντα πό κρι ση στο απερ -
για κό κά λε σμα της ΓΕΕ  ήταν μια εντυ πω σια κή
από δει ξη της δύ να μης και της πει θαρ χί ας αυ τών
των ερ γα τών. Πε ρί που 100.000 πα ρά τη σαν τη
δου λε ιά. Το λι μά νι πα ρέ λυ σε επί σης. Τα τραμ
στα μά τη σαν. Η πλειο ψη φία των υφα ντουρ γών
της Δυ τι κής Πε ρι φέ ρει ας και οι ερ γά τες στα ερ -
γο στά σια του Γιά ντζε ρορ λου αντα πο κρί θη καν
στο κά λε σμα. 

Το με ση μέ ρι της 13ης Απρί λη ένα με γά λο πλή -
θος ερ γα τών συμ με τεί χε σε συ γκέ ντρω ση στην
Οδό Τσι νιέν στο Τσα πέι. Εγκρί θη κε μια λί στα αι -
τη μά των που απαι τού σε την επι στρο φή των
όπλων, τι μω ρία όσων επι τέ θη καν στα σω μα τεία
και προ στα σία της ΓΕΕ. Σχη μα τί στη κε μια πο ρεία
για να βα δί σει στο αρ χη γείο της Δευ τέ ρας Με -
ραρ χί ας και να πα ρου σιά σει τα αι τή μα τα στον
στρα τη γό Τσου-Φενγκ-Τσι. Γυ ναί κες και παι διά
συμ με τεί χαν στην πο ρεία. Κα νείς από τους άν -
δρες δεν ήταν οπλι σμέ νος. Μπή καν στην οδό Πα -
ο σάν υπό κα ταρ ρα κτώ δη βρο χή. Κα θώς έφτα ναν
στο San Te Ter ra ce, κο ντά στο στρα τιω τι κό αρ χη -
γείο, τα πο λυ βό λα άνοι ξαν πυρ χω ρίς προ ει δο -
ποί η ση. Πά νω στο πυ κνό πλή θος άρ χι σε να βρέ -
χει μο λύ βι και από τις δυο πλευ ρές του δρό μου.
Οι στρα τιώ τες συ νέ χι σαν να πυ ρο βο λούν πισώ-
πλατα τους δια δη λω τές που έτρε χαν να ξε φύ -
γουν. Αν δρες, γυ ναί κες και παι διά έπε φταν ουρ -
λιά ζο ντας στη λά σπη. Οι στρα τιώ τες επι τέ θη καν
και από τα γύ ρω στε νά, με ξι φο λόγ χες, υπο κό πα -
νους, σπα θιά. Κυ νή γη σαν τους δια δη λω τές μέ χρι
τις ερ γα το γει το νι ές των οδών Γι Πινγκ, Τε ράς,
Πα ο τάνγκ και Τιε ντα γκάν. Εσερ ναν έξω από τα
σπί τια άν δρες και γυ ναί κες. «Οσοι αντι στέ κο νταν
σκο τώ νο νταν αμέ σως ή έπε φταν τραυ μα τι σμέ -
νοι...Πολ λοί από τους τραυ μα τί ες αφέ θη καν να
πε θά νουν. Πέ ρα σε μια ώρα πριν αδειά σει ο δρό -
μος» κα τα θέ τει ένας αυ τό πτης μάρ τυ ρας. Λί γο
αρ γό τε ρα εί δε φορ τη γά να με τα φέ ρουν πτώ μα -
τα. Μέ τρη σε οχτώ τέ τοια φορ τη γά γε μά τα νε -
κρούς. Πε ρισ σό τε ροι από τρια κό σιοι δο λο φο νή -
θη καν και πολ λοί πε ρισ σό τε ροι τραυ μα τί στη καν.
Πολ λοί από τους τραυ μα τί ες «θά φτη καν μα ζί με
τους νε κρούς.»...

...Αρ χι κά στη Μό σχα επι κρά τη σε σιω πή. Οι
πλη ρο φο ρί ες κυ κλο φο ρού σαν στη σο βιε τι κή

πρω τεύ ου σα και στην έδρα της Κο μι ντέρν μό νο
ως φή μες. Τα νέα των γε γο νό των της Σα γκά ης
ήχη σαν σαν μια συ ντρι πτι κή κα τα στρο φή. Ηταν
κά τι απί στευ το. Πέ ρα σε μια ολό κλη ρη μέ ρα πριν
εκ δο θεί οποια δή πο τε ανα κοί νω ση. Υπάρ χει πλή -
ρης συ σκό τι ση για το τι συ νέ βη στο Κρεμ λί νο
εκεί νες τις ώρες. Τε λι κά εκ δό θη κε μια σύ ντο μη
ανα κοί νω ση: «Υστε ρα από επί μο νες αρ νή σεις ότι
υπάρ χουν εντά σεις ανά με σα στον Τσιανγκ-Και-
Σεκ και ακραία στοι χεία του Κουο μι ντάγκ» μπό ρε -
σαν να τη λε γρα φή σουν οι αντα πο κρι τές «οι σο -
βιε τι κές αρ χές ανα κοί νω σαν ότι δυ στυ χώς αλη -
θεύ ει το κα τα δι κα στέο γε γο νός ότι ξέ σπα σαν συ -
γκρού σεις στη Σα γκάη ανά με σα στον Εθνι κι στι κό
Στρα τό και τις «ένο πλες ερ γα τι κές αδελ φό τη τες»
και ότι ο Εθνι κι στι κός Στρα τός αφο πλί ζει ερ γα τι -
κές αδελ φό τη τες στις πό λεις του νό του.» Στη Κο -
μι ντέρν ο αιφ νι δια σμός υπήρ ξε ολο κλη ρω τι κός
και η σύγ χι ση απόλυτη. Αρ θρα που εί χαν γρα φτεί
από τους «ει δι κούς» της Κο μι ντέρν μέ ρες πριν εκ -
δη λω θεί το πρα ξι κό πη μα και που απέ ρι πταν κά θε
πι θα νό τη τα να συμ βεί κά τι τέ τοιο, συ νέ χι ζαν να
δη μο σιεύ ο νται τις μέ ρες που ακο λού θη σαν. Η έκ -
δο ση της 16 Απρί λη της Cor re spon den ce Inter na -
tio na le, για πα ρά δειγ μα, πρό βα λε ένα άρ θρο του
Ερνστ Τέλ μαν, του μελ λο ντι κού ηγέ τη του Γερ μα -
νι κού Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος που έξι χρό νια
με τά θα το οδη γού σε στην συν θη κο λό γη ση
μπρο στά στον Χί τλερ. Εγρα ψε: «Η αστι κή Δε ξιά
πτέ ρυ γα του Κουο μι τάνγκ και η ηγε σία της έχουν
ητ τη θεί ήδη από το 1926. Ο Τσιανγκ, έλε γε «πρέ -
πει να υπο κύ ψει». Τέ λει ω νε χλευά ζο ντας τις
προσ δο κί ες των ιμπε ρια λι στών για αλ λα γή στον
προ σα να το λι σμό του Τσιανγκ. Στις 20 Απρί λη, το
ίδιο πε ριο δι κό δη μο σί ευε άρ θρο ενός κά ποιου Βί -
κτορ Στερν από την Πρά γα, ο οποί ος δή λω νε ότι
«οι ελ πί δες για μια διά σπα ση...και ένα συμ βι βα -
σμό ανά με σα στη Δε ξιά και τους στρα τιω τι -
κούς...εί ναι ψεύ δη που δεν έχουν πε ρι θώ ρια επι -
τυ χί ας.»Την ίδια μέ ρα, με την ίδια ημε ρο μη νία μια
έκτα κτη έκ δο ση του πε ριο δι κού κυ κλο φό ρη σε με
τί τλο «Η προ δο σία του Τσιάνγκ Κάι Σεκ!»

Tρότσκι

Το πρα ξι κό πη μα του Τσιάνγκ, έτσι κι αλ λιώς
κα κό για τους σκο πούς του Κρεμ λί νου, ήταν ακό -
μα πε ρισ σό τε ρο δυ σά ρε στο για τί επι βε βαί ω νε με
συ ντρι πτι κό τρό πο τις προ βλέ ψεις του Τρό τσκι
και της Αντι πο λί τευ σης στο Ρώ σι κο Κομ μου νι στι -
κό Κόμ μα. Από πολ λές από ψεις, για τον Στά λιν
αυ τό ήταν το πιο ασυγ χώ ρη το έγκλη μα του
Τσιάνγκ. Τα γε γο νό τα μπο ρεί να επι βε βαί ω ναν
τον Τρό τσκι αλ λά η πά λη ενά ντια στον τρο τσκι -
σμό έπρε πε να συ νε χι στεί. 

Οι επι πτώ σεις της έφτα ναν μέ χρι τη Σα γκάη
όπου, σύμ φω να με τα λό για του Μαλ ρώ, οι Κι νέ -
ζοι κομ μου νι στές ηγέ τες «γνω ρί ζο ντας ότι οι τρο -
τσκι στι κές θέ σεις επέ κρι ναν τη συμ μα χία με το
Κουο μι τάνγκ φο βό νταν να υιο θε τή σουν οποια δή -
πο τε στά ση που, θε λη μέ να ή αθέ λη τα, μπο ρού σε
να φα νεί ότι ακο λου θεί τη Ρώ σι κη Αντι πο λί τευ -
ση.» Γι’ αυ τό, στο όνο μα της συμ μα χί ας με το
Κουο μι τάνγκ οδή γη σαν τους ερ γά τες στη σφα γή.
Ακό μα και τώ ρα ήταν αδύ να το για τη Μό σχα να
πα ρα δε χτεί ότι τα γε γο νό τα δι έ ψευ δαν τα χι λι ά -
δες ψέ μα τα και έω λα επι χει ρή μα τα. Ενας εκ πρό -
σω πος της Κο μι ντέρν δή λω σε αλό γι στα ότι «η
προ δο σία του Τσιανγκ Κάι Σεκ ήταν ανα με νό με -
νη». Στις 21 Απρί λη ο ίδιος ο Στά λιν δή λω σε ότι
τα γε γο νό τα «απέ δει ξαν πλή ρως και κα τη γο ρη μα -
τι κά την ορ θό τη τα» της «γραμ μής» της Κο μι -
ντέρν. 

Ομως, οι πα πι κές ψευ δο λο γί ες του αλά θη του
δεν μπο ρούν να σβή σουν τα γε γο νό τα. Στη Σα -
γκάη οι ερ γά τες πέ θα ναν στο σταυ ρό της «ενό τη -
τας» με το Κουο μι τάνγκ. Κά τω από αυ τό το σταυ -
ρό οι στρα το κρά τες και οι τρα πε ζί τες καυ γά δι ζαν
για τα λά φυ ρα. 
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H τραγωδία της Σαγκάης
Tο κεί με νο αυ τό εί ναι η 

πε ρι γρα φή του πρα ξι κο πή μα τος

του Tσάνγκ Kάϊ Σεκ από το βι βλίο 

“H Tρα γω δία της Kι νέ ζι κης 

Eπα νά στα σης” γραμ μέ νο από τον

δη μο σιο γρά φο Ha rold Isa acs που

ήταν αντα πο κρι τής στην Kί να

εκεί να τα χρό νια.



Ο
Μά λικ Μα τζίτ, Πα κι στα νός με τα -
νά στης στην Ελ λά δα,  πυ ρο βο λή -
θη κε χθες Τρί τη 3 Απρί λη στο

Πα κι στάν όπου βρέ θη κε για επί σκε ψη
στις 27 Μάρ τη και τώ ρα χα ρο πα λεύ ει.

Στο τεύ χος της εφη με ρί δας της Πα κι -
στα νι κής Κοι νό τη τας της προ η γού με νης
βδο μά δας υπάρ χει  συ νέ ντευ ξη του Μα -
λίκ Μα τζίτ και του Χα λέντ Αμπάς  όπου
κα τήγ γει λαν τις απει λές κα τά της ζω ής
τους κα θώς και του Τζα βέντ Ασλάμ προ έ -
δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Ελ λά -
δος, από ένα κα τά δι κο στις φυ λα κές Τρι -
κά λων, τον Μο χά μαντ Αμίμ.

Ο Μο χά μαντ Αμίμ μα ζί με τους Μο χά -
μαντ Σαρ βάρ και Μο χά μαντ Ιρ φάν εί χαν
κα τα δι κα στεί πρω τό δι κα σε 11 χρό νια
φυ λα κή για την αρ πα γή και εκ βια σμό σε
βά ρος του Χα λέντ Αμπάς το 2004. Στις 19
Μαρ τίου 2007 έγι νε εκ δί κα ση στο εφε τείο
της υπό θε σης όπου και το δι κα στή ριο
μεί ω σε τις ποι νές τους σε 5 χρό νια. Μάρ -
τυ ρας υπέρ των κα τα δι κα σμέ νων ήταν ο
Ανουάρ Ικ μπάλ, αρ χιε υ νο ού με νος του
Πα κι στα νού πρέ σβη της Αθή νας Ρα σίντ
Σα λίμ Χάν. Ο Ανουάρ Ικ μπάλ εμπλέ κε ται
στην επι χεί ρη ση συ γκά λυ ψης των  απα -
γω γών, των δω ρο δο κιών και στην απο τυ -
χη μέ νη από πει ρα απέ λα σης του Τζα βέντ
Ασλάμ στο Πα κι στάν για λο γα ρια σμό της
χού ντας του Μου σά ραφ.

Ο Μο χά μαντ Αμίμ τη λε φώ νη σε τον Χα -
λέντ Αμπάς και απεί λη σε με εκτέ λε ση τον
Μα λίκ Μα τζίτ και τον Τζα βέντ Ασλάμ,
όπως ανέ φε ρε ο ίδιος στην συ νέ ντευ ξη.

Αυ τές οι απει λές δεν έμει ναν στα λό για
από τους ομο γά λα κτούς του στο Πα κι -
στάν.

Εί ναι σκάν δα λο η εμπλο κή της Πα κι -
στα νι κής Πρε σβεί ας στην υπό θε ση αυ τή.
Αξιο ποιού νται τα κυ κλώ μα τα της φυ λα -
κής για να εξο ντω θεί η ηγε σία της Πα κι -
στα νι κής Κοι νό τη τας. Ο Μο χά μαντ Σαρ -
βάρ ήταν ένας εκ των δύο μαρ τύ ρων
κρα του μέ νων από τις φυ λα κές Τρι κά λων
που όρι σε η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία ως
«μάρ τυ ρες» στην εκ δί κα ση της έφε σης
στον Αρειό Πά γο στις 9 Μάρ τη κα τά του
Τζα βέντ Ασλάμ. Επρό κει το για συμ βό λαιο
αμοι βαί ας στή ρι ξης που σύ να ψε η Πα κι -
στα νι κή πρε σβεία. Η πρε σβεία βγά ζει έξω
συμ μο ρία δο λο φό νων για να εκ κα θα ρί -
σουν την ηγε σία και τους υπο στη ρι κτές
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας.

Η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία δεν βρί σκει
στη ρίγ μα τα εκτός φυ λα κής,( όπως εύ -
στο χα ανα ρω τή θη κε και ένας εκ των δι -
κα στών εκεί νη την ημέ ρα), που θα επι βε -
βαιώ σουν τις συ κο φα ντί ες και τις σκευω -
ρί ες κα τά του Τζα βέντ Ασλάμ. Γι’ αυ τό
κα τέ φυ γε στη σύ να ψη συμ βο λαί ων θα νά -
του με κυ κλώ μα τα δο λο φό νων.

Κα λού με σε κα τα δί κη της δρα στη ριό -
τη τας της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας που
δεν έχει πά ψει λε πτό να απει λεί την νό μι -
μα και δη μο κρα τι κά εκλεγ μέ νη ηγε σία
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας. Ήδη έχει
συ γκρο τη θεί μαύ ρη λί στα υπο στη ρι χτών
του Τζα βέντ Ασλάμ απο τε λού με νη από
εν νέα άτο μα τα οποία τα ξί δευ σαν στο

Πα κι στάν αλ λά τους έχει απα γο ρευ τεί η
έξο δος. Ανά με σα τους ο ελ λη νι κής υπη -
κο ό τη τας αντι πρό ε δρος της Πα κι στα νι -
κής Κοι νό τη τας Λάλ Χου σεϊν Σάχ, πα ρά
την άδεια εξό δου από την FIA(Ομο σπον -
δια κή Αστυ νο μία) του Πα κι στάν. Ο Πα κι -
στα νός Πρέ σβης αξιο ποιεί τον αδελ φό
του που εί ναι Γραμ μα τέ ας του Υπουρ γού
Εσω τε ρι κών για να πα ρα βιά ζει ακό μα και
νό μι μες απο φά σεις.

Εί ναι ώρα να αρ θεί η δι πλω μα τι κή ασυ -
λία του Πα κι στα νού πρέ σβη και να στα λεί
πί σω στο Πα κι στάν για να βρε θεί αντι μέ -
τω πος με την ορ γή του δη μο κρα τι κού κι -
νή μα τος που αυ τές τις μέ ρες βγή κε
στους δρό μους του Πα κι στάν. Αφορ μή,
ήταν η πα ραί τη ση του προ έ δρου του
Ανώ τα του Δι κα στη ρί ου του Πα κι στάν,
στις 9 Μαρ τίου, την ίδια μέ ρα που δι κά ζο -
νταν από τον Αρειο Πά γο ο Τζα βέντ
Ασλάμ…Ο ανώ τα τος δι κα στής κα τήγ γει λε
τον Μου σά ραφ για εξα φα νί σεις πο λι τών,
βα σα νι στή ρια και πα ρα βί α ση των αν θρω -
πί νων δι καιω μά των. Γι’ αυ τό και πά νω
από ένα μή να οι δι κη γο ρι κοί σύλ λο γοι
δια δη λώ νουν μα χη τι κά και απαι τούν να
πέ σει ο δι κτά το ρας Μου σά ραφ.

Επι κοι νω νή στε με: 
Τζα βέντ Ασλάμ, Πρό ε δρος Πα κι στα νι κής 
Κοι νό τη τας Ελ λά δος Η ΕΝΟ ΤΗ ΤΑ,
6942017262
Πέ τρος Κων στα ντί νου, εκ πρό σω πος Τύ που 
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο,
6932828964
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Aνταρσία 

με το “καλημέρα”

Oι εκλογές 
στην ENIΘ

Oι δάσκαλοι συζητούν

Δολοφονική επίθεση

H Πακιστανική Kοινότητα και η Συμμαχία

Σταματήστε τον Πόλεμο, καταγγέλουν

Η
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και η ιδιω τι κο ποί η ση των πα -
νε πι στη μί ων, ήταν το ση μείο κα μπής πά νω στο οποίο δό θη -
κε η κό ντρα με την ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ στο συ νέ δριο της

νε ο λαί ας που έγι νε στα τέ λη Μάρ τη. 

Ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου για άλ λη μία φο ρά δεν μπό ρε σε να
ελέγ ξει τη νε ο λαία,  πα ρό λο που αυ τός εί ναι ο στό χος του τα τε -
λευ ταία δύο χρό νια, όταν το Σε πτέμ βρη του 2005 ανα κοί νω νε τη
διά λυ ση της νε ο λαί ας ΠΑ ΣΟΚ. Ηταν μία από φα ση που στό χο εί χε
να αυ ξή σει τον γρα φειο κρα τι κό έλεγ χο πά νω στη βά ση του ΠA ΣOK
και ει δι κά στην νε ο λαία που τα προ η γού με να χρό νια ήταν σε πολ λά
ση μεία αντί θε τη με το ΠΑ ΣΟΚ του Ση μί τη. 

Αυ τή η από φα ση εί ναι κομ μά τι της γε νι κό τε ρης προ σπά θειας να
με τα τρα πεί το ΠΑ ΣΟΚ, στο όνο μα της «συμ με το χι κής δη μο κρα τί -
ας»,  από κόμ μα ορ γα νω μέ νων με λών σε ένα χα λα ρό δί κτυο φί λων
και συ μπα θού ντων, έτσι ώστε τα ορ γα νω μέ να κομ μά τια της νε ο λαί -
ας, της ΠΑ ΣΚΕ, των το πι κών ορ γα νώ σε ων να χά σουν τον όποιο
έλεγ χο εί χαν πά νω στις απο φά σεις της ηγε σί ας. Αυ τό μαρ τυ ρού σε
ο τρό πος εκλο γής του ίδιου του Γιώρ γου Πα παν δρέ ου στις αρ χές
του 2004, όπου τον ψή φι σαν ένα πε ρί που εκα τομ μύ ριο μέ λη και φί -
λοι του ΠΑ ΣΟΚ.  Κα τά τον ίδιο τρό πο η εκλο γή των συ νέ δρων  για
το 4ο Συ νέ δριο της νε ο λαί ας από 90 πε ρί που χι λι ά δες εμ φα νί ζο νταν
σαν με γά λο βή μα για πε ρισ σό τε ρη δη μο κρα τία.

Το πό σο ψεύ τι κες ήταν όλες αυ τές οι φι λο λο γί ες φά νη κε από
όσα έγι ναν στο συ νέ δριο της νε ο λαί ας. Ο Πα παν δρέ ου έκα νε στη
διάρ κεια της ομι λί ας του στην ου σία ανοι χτό κά λε σμα στη νε ο λαία
να στα μα τή σει τις κα τα λή ψεις, ενώ στη διάρ κεια της ψη φο φο ρί ας
ο Σκαν δα λί δης έκα νε ό,τι μπο ρού σε για να μην πε ρά σει ψή φι σμα
κα τά της ανα θε ώ ρη σης του Αρ θρου  16 και κα τά της ίδρυ σης μη
κρα τι κών πα νε πι στη μί ων.  

Ψήφισμα

«Από την πρώ τη ημέ ρα του συ νε δρίου συ ζη τιό ταν και προ ε τοι -
μα ζό ταν να κα τα τε θεί ψή φι σμα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 και κα τά της ίδρυ σης μη κρα τι κών πα νε πι στη μί ων», σχο -
λιά ζει ένας σύ νε δρος. «Εγι νε το νού με ρο ένα θέ μα   πο λι τι κής συ -
ζή τη σης σε όλη τη διάρ κεια. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι μέ σα στην
αί θου σα του συ νε δρίου, όλα τα πα νώ που εί χαν φτια χτεί από το
ΠΑ ΣΟΚ δεν ανέ φε ραν που θε νά τη λέ ξη «Παι δεία»,  ενώ όσα πα νώ
εί χαν φέ ρει μα ζί τους οι σύ νε δροι εί χαν κε ντρι κό σύν θη μα το δη μό -
σια και δω ρε άν παι δεία. Ηταν φα νε ρό ότι από την πλευ ρά της ηγε -
σί ας δεν ήθε λε να ανοί ξει αυ τή η συ ζή τη ση.  

Στη διάρ κεια της ψη φο φο ρί ας το Σάβ βα το το από γευ μα ο Σκαν -
δα λί δης το πο θε τή θη κε  ναι μεν κα τά της ανα θε ώ ρη σης του Αρ θρου
16, αλ λά δεν ανα φέρ θη κε  στο ζή τη μα κα τά της  ίδρυ σης μη κρα τι -
κών πα νε πι στη μί ων. Εγι νε προ σπά θεια από την πλευ ρά του να πε ρά -
σει αυ τού σιο το κεί με νό του. Προ σπά θη σε να χει ρα γω γή σει το σώ μα
και όταν εί δε ότι δεν πρό κει ται να πε ρά σει η γραμ μή του άρ χι σε να
το γυρ νά ει. Τό τε έγι νε το χά ος. Το συ νέ δριο δια κό πη κε για πά νω
από μία ώρα. Πή ρε 10 άτο μα και κλεί στη καν σε ένα χώ ρο για να συ -
ζη τή σουν , να αρ χί σουν δη λα δή τα πα ζά ρια για να δια μορ φω θεί ένα
τε λι κό κεί με νο.  Τε λι κά ο Σκαν δα λί δης ανα γκά στη κε να υπο χω ρή σει
και στο τε λι κό κεί με νο ανα φέ ρει ξε κά θα ρα ότι «συ νε χί ζου με τον
αγώ να για τη μη ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16, ενά ντια σε κά θε μορ -
φή μη κρα τι κού πα νε πι στη μίου», το οποίο ψη φί στη κε τε λι κά ομό φω -
να από τους συ νέ δρους, αρ γά το Σάβ βα το το βρά δυ.  Σε αυ τό το
συ νέ δριο δώ σα με μία ολό κλη ρη μά χη και τε λι κά την κερ δί σα με». 

Παρ’ όλα αυ τά η προ σπά θεια της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ να με τα -
τρέ ψει τη νε ο λαία σε ένα χα λα ρό δί κτυο φί λων, απο κλεί ο ντας όσο
γί νε ται πε ρισ σό τε ρο τα μέ λη που έδω σαν την κό ντρα με την πο λι τι -
κή της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή μέ σα από τη μά χη των κα τα λή ψε -
ων, δεν εγκα τα λεί φθη καν. Στο κα τα στα τι κό πέ ρα σε σχε τι κό άρ θρο
το οποίο ανα φέ ρει ότι η σύν θε ση του νέ ου κε ντρι κού ορ γά νου της
νε ο λαί ας εκτός από τα 120 μέ λη που εξε λέ γη σαν από το συ νέ δριο
θα συμ με τέ χουν και μέ λη που θα έχουν εκλε γεί σε δη μο τι κά και νο -
μαρ χια κά συμ βού λια, σε όρ γα να τρι το βάθ μιων συν δι κα λι στι κών
ορ γα νώ σε ων και μέ λη Μη Κυ βερ νη τι κών Ορ γα νώ σε ων.   

Στην πραγ μα τι κό τη τα τα όσα έγι ναν στο συ νέ δριο της νε ο λαί ας
απέ δει ξαν για άλ λη μία φο ρά ότι ο μό νος τρό πος να γί νει πρά ξη το
«Μα ριέ τα Go Ho me», όπως έγρα φε ένα από τα πα νώ που εί χαν
κρε μά σει σύ νε δροι μέ σα στην κε ντρι κή αί θου σα του Στα δίου Ει ρή -
νης και Φι λί ας, εί ναι το δυ νά μω μα του κι νή μα τος που δί νει αυ τές
τις κό ντρες μέ σα και έξω από τις σχο λές.

Εγι ναν την Τε τάρ τη 28 Μάρ τη οι εκλο γές για την
ανά δει ξη νέ ου ΔΣ στην Ενω ση Νο σο κο μεια κών Ια -
τρών Θεσ σα λο νί κης (ΕΝΙΘ). Η Πρω το βου λία Γέ νο βα
– Νυ στέ ρι συμ με τεί χε στο ψη φο δέλ τιο της «Κί νη σης
για την Ανα συ γκρό τη ση του ΕΣΥ και του Νο σο κο μεια -
κού Κι νή μα τος». Τα απο τε λέ σμα τα έχουν ως εξής. 

Ψή φι σαν 1.289 (1.006 το 2005).  Η ΠΑΣΚ πή ρε
420 ψή φους και 4 έδρες (241 και 3 το 2005). Η ΙΣΚ
–ΝΔ- 411 ψή φους και 3 έδρες (249 και 3), η Κί νη ση
για την Ανα συ γκρό τη ση του ΕΣΥ 332 ψή φους και 3
έδρες (241 και 3) η ΔΗ ΠΑΚ –ΚΚΕ- 119 ψή φους και
1 έδρα (150 και 2). 

Ο Γιάν νης Κού τρας, για τρός στο Ιπ πο κρά τειο
και υπο ψή φιος από το «Νυ στέ ρι» πή ρε 47 σταυ -
ρούς. Οπως εί πε στην Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη «Το
πρώ το θε τι κό ήταν η αυ ξη μέ νη συμ με το χή των συ -
να δέλ φων στις εκλο γές.  Η αύ ξη ση των ψή φων της
Κί νη σης για την Ανα συ γκρό τη ση του ΕΣΥ εκ φρά ζει
τη διά θε ση των συ να δέλ φων να πα λέ ψουν ενά ντια
στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης της ΝΔ στο χώ ρο
της Υγεί ας. Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα συμ βά λα με
σε αυ τή την επι τυ χία με την πα ρέμ βα σή μας π.χ.
στο Ιπ πο κρά τειο. Η ανα βο λή που έχει πά ρει η
εφαρ μο γή του Διατάγματό του Αβρα μό που λου
φτά νει στο τέ λος του τον Ιο ύ νιο και πρέ πει να βρε -
θού με στην πρώ τη γραμ μή για να συ νε χί σου με τη
μά χη που έχει ανοί ξει.» 

Nεολαία ΠAΣOK

Την Πα ρα σκευή 30 Μαρ τίου,
πραγ μα το ποι ή θη κε εκ δή λω ση για
την απερ γία των Δα σκά λων, που
διορ γα νώ θη κε από την ομά δα Με λέ -
της Πο λι τι κού Λό γου και Πο λι τι κών
Ταυ το τή των. 

Στην εκ δή λω ση σύ ντο μες ει ση γή -
σεις έκα ναν 6 εκ παι δευ τι κοί (Γιώρ -
γος Κα ρού τσος, Χρή στος Βού λης,
Χα ρά λα μπος Μπαλ τάς, Τί να Δια μα -
ντο πού λου, Σπύ ρος Μαρ κό που λος
και Βα σί λης Μα κρής) που συμ με τεί -
χαν στην απερ γία που για 6 εβδο -
μά δες έγι νε κέ ντρο για όλη την κοι -
νω νία. Η εκ δή λω ση ήταν πο λύ ση -
μα ντι κή για τί ήταν η πρώ τη δη μό σια
προ σπά θεια για την απο τί μη ση της
απερ γί ας.

Από όλους τους ομι λη τές, ανα δεί -
χτη κε ο ρό λος των απλών εκ παι δευ -
τι κών που στή ρι ξαν και με τέ τρε ψαν
μία κλα δι κή απερ γία, σε ανοι χτή κό -
ντρα με την κυ βέρ νη ση και τον νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμό. 

Στη διάρ κεια της συ ζή τη σης, προ -
βλή θη κε έντο να ότι οι συ νά δελ φοι
ξα να βγή καν στο δρό μο με τά από
πολ λά χρό νια, πί στε ψαν στη δύ να μή
της συλ λο γι κό τη τας και ει σέ πρα ξαν

την αλ λη λεγ γύη όλης της κοι νω νί ας.
Αυ τό όμως που έλει ψε ήταν η ου σια -
στι κή συ ζή τη ση για το πώς θα μπο -
ρού σε να νι κή σει η απερ γία. Η κου -
βέ ντα εί χε σαν κέ ντρο την έλ λει ψη
κε ντρι κής απερ για κής επι τρο πής και
την αδυ να μία των Πα ρεμ βά σε ων  να
παί ξουν αυ τόν τον ρό λο. 

Αυ τό που δεν ανα δεί χτη κε ήταν οι
πο λι τι κές μά χες που εί χε να δώ σει ο
κό σμος της απερ γί ας. Απο δυ να μω -
μέ νη ή όχι η κυ βέρ νη ση με τά τις Δη -
μο τι κές εκλο γές; Πώς ξε ση κώ νου με
τους άλ λους ερ γα τι κούς χώ ρους, πχ
ΟΛ ΜΕ και ορ γα νώ νου με απο τε λε -
σμα τι κά απερ για κά τα μεία; Η απά -
ντη ση σ’ αυ τά τα ερω τή μα τα και η
ορ γά νω ση της δρά σης των συ να -
δέλ φων, πέ ρα από τις βδο μα διά τι -
κες με γα λειώ δεις πο ρεί ες, ήταν το
κλει δί για τη νί κη της απερ γί ας. 

Η συ ζή τη ση εί ναι ανοι χτή στον
κλά δο, η εκ δή λω ση της Πα ρα -
σκευής ήταν ένας κα λός σταθ μός
και ελ πί ζου με στο τρι ή με ρο του
Μαρ ξι σμού να τη συ νε χί σου με σε
βά θος. 

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Δα σκά λων 
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Ο
ι αφί ξεις προ σφύ γων από χώ ρες της Αφρι κής και της
Ασίας στη Σά μο, έχουν σπά σει φέ τος κά θε ρε κόρ, κα -
θώς υπο λο γί ζο νται πε ρί που στους 1000, μό νο για το

1ο τρί μη νο του 2007. Ξη με ρώ μα τα 17/03 βυ θί στη κε ανοι χτά
της Σά μου πλα στι κή λέμ βος με 22 πρό σφυ γες. Μία Σο μα λή
που κα τά φε ρε να βγει ζω ντα νή στην ακτή ει δο ποί η σε τους κα -
τοί κους. Τε λι κά ανα σύρ θη καν επτά πτώ μα τα με τα ξύ των οποί -
ων και ενός μι κρού κο ρι τσιού. 

Στις 25/03 επι πλέ ον 45 πρό σφυ γες από Αφγα νι στάν και Σο -
μα λία (με τα ξύ των οποί ων 3 γυ ναί κες και 1 παι δί) συ νε λή φθη -
σαν από το Λι με νι κό, ενώ στις 26/03 την ίδια κα τά λη ξη εί χε η
προ σπά θεια άλ λων 22 προ σφύ γων από Αφγα νι στάν και Σο μα -
λία (3 γυ ναί κες και 1 βρέ φος) να πε ρά σουν στη χώ ρα μας. 

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό πως από την αρ χή του έτους σε τέσ -
σε ρα ναυά για έχουν χά σει συ νο λι κά τη ζωή τους 70 πρό σφυ -
γες, ενώ αυ τήν την στιγ μή κρα τού νται στο κέ ντρο «υπο δο χής»
προ σφύ γων 174 άτο μα.

Για την επί ση μη πο λι τεία, όλα τα πα ρα πά νω εί ναι απλά νού -
με ρα. Το μό νο που μπό ρε σε να υπο σχε θεί ο Γεν. Γραμ μα τέ ας
του Υπ. Δη μό σι ας Τά ξης κος Αμά νος που επι σκέ φτη κε πρό -
σφα τα τη Σά μο, ήταν η πραγ μα το ποί η ση ευ ρεί ας σύ σκε ψης
στην Αθή να, όπου θα τε θεί επί τά πη τος το «πρό βλη μα της ελ -
λι πούς φύ λα ξης των συ νό ρων μας» και «η ανα γκαιό τη τα επάν -
δρω σης και εξο πλι σμού του Λι με νι κού Σώ μα τος» κα θώς όπως
δια πι στώ θη κε, η στά ση της χώ ρας μας απέ να ντι στο πρό βλη -
μα εί ναι «χα λα ρή»!!

Αυ τό λοι πόν ση μαί νει πε ρισ σό τε ρα ναρ κο πέ δια και πε ρισ -
σό τε ρες θα λάσ σιες πε ρι πο λί ες  που μα θη μα τι κά οδη γούν σε
πε ρισ σό τε ρους νε κρούς πρό σφυ γες. Η απά ντη ση λοι πόν της
χώ ρας μας εί ναι πε ρισ σό τε ρη αστυ νό μευ ση, γε γο νός που συ -
ντη ρεί όλο το κύ κλω μα της πα ρά νο μης δια κί νη σης προ σφύ -
γων από την Τουρ κία στη χώ ρα μας. 

Βέ βαια, όσοι πρό σφυ γες δεν πνι γούν, τους πε ρι μέ νει μία
τρί μη νη κρά τη ση  στο ερει πω μέ νο «Κέ ντρο Υπο δο χής» της
Σά μου σε κά κι στες συν θή κες υγιει νής και ασφά λει ας, χω ρίς
να έχουν τη δυ να τό τη τα να ενη με ρω θούν για τα δι καιώ μα τά
τους. Αί τη ση για άσυ λο κά νουν ελά χι στοι πρό σφυ γες, ενώ τε -
λευ ταία υπάρ χουν πλη ρο φο ρί ες πώς δύο Τούρ κοι κρα τού με -
νοι μα ζί με κά ποιο υς πρό σφυ γες (άγνω στος αριθ μός) έχουν
κα τα θέ σει αί τη ση για άσυ λο.

Η κοι νω νία της Σά μου έχει αγκα λιά σει αυ τούς τους αν θρώ -
πους, τό σο σε αν θρω πι στι κό όσο και σε κοι νω νι κό επί πε δο.
Δεν εί ναι λί γες οι φο ρές που άλ λοι άν θρω ποι πε ρί θαλ ψαν πα -
γω μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους πρό σφυ γες -ναυα γούς, ενώ
ότι κα λό έχει επι τευ χθεί για τους κρα τού με νους –πρό σφυ γες
(ια τρι κή εξέ τα ση, σί τι ση, έν δυ ση, βο ή θεια από κοι νω νι κή λει -
τουρ γό, με τε γκα τά στα ση) εί ναι από  πρω το βου λί ες και επι -
τρο πές κα τοί κων.

Τέ λος, όσον αφο ρά το θέ μα της με τε γκα τά στα σης τους,
αυ τή το πο θε τεί ται πε ρί τα τέ λη του Ιο υ λίου 2007, στο νέο κέ -
ντρο υπο δο χής. Βέ βαια αυ τό δεν εί ναι ερεί πιο όπως το νυν
κρα τη τή ριο, όμως βρί σκε ται στις σύγ χρο νες προ δια γρα φές
τύ που...Γκουα ντα νά μο: Συρ μα το πλέγ μα τα, αιχ μη ρά σύρ μα τα,
έξω απ’ την πό λη, μέ σα στον καυ τό ήλιο (χω ρίς ού τε μία
σκιά), σαν στρα τό πε δο συ γκέ ντρω σης  του Δευτέρου Πα γκό -
σμιου Πο λέ μου (φω το γρα φί ες κυ κλο φο ρούν στο δια δί κτυο).
Οι το πι κές πρω το βου λί ες των κα τοί κων για τους πρό σφυ γες
έχουν κά νει πράγ μα τι, με γά λη δου λε ιά. Ωστό σο, το πρό βλη μα
εί ναι γε νι κό τε ρα πο λι τι κό και όσο οι πρω το βου λί ες αυ τές δεν
συν δέ ο νται με τα διά φο ρα κοι νω νι κά κι νή μα τα, οι δυ να τό τη -
τες τους πε ριο ρί ζο νται σε μι κρές το πι κές επι τυ χί ες. Πρέ πει να
εί μα στε ξε κά θα ροι: 

*Ανοι χτά σύ νο ρα  για τους πρό σφυ γες. Αλ λη λεγ γύη- στέ -
γα ση- άσυ λο για όλους. Στοπ στην πα ρά νο μη κρά τη σή τους. 

*Οχι στον πό λε μο που γεν νά την με τα νά στευ ση. Αντι πο λε -
μι κή δρά ση-αντι πο λε μι κές επι τρο πές πα ντού.

*Κον δύ λια για υγεία-παι δεία- πρό νοια και όχι για λι με νό -
μπα τσους, ναρ κο πέ δια, εξο πλι σμούς κα τα στο λή, κά με ρες. 

Η πά λη για τα συμ φέ ρο ντα των με τα να στών και των προ -
σφύ γων ζει και ανα πνέ ει μέ σα σε κά θε ερ γα τι κή δι εκ δί κη ση,
σε κά θε φοι τη τι κό ξε ση κω μό και σε κά θε αντι πο λε μι κή κι νη το -
ποί η ση.  

Σω τή ρης Δρού λι ας        

Σε ανα βο λή οδή γη σαν οι ερ γα ζό με νοι του ΟΤΕ τη γε νι κή συ νέ -
λευ ση των με τό χων της εται ρεί ας που εί χε ορι στεί για την Τρί τη 3
Απρί λη στο ξε νο δο χείο Ιντερ κο ντι νέ νταλ. Η Εκτε λε στι κή Επι τρο πή
της ΟΜΕ-ΟΤΕ εί χε κη ρύ ξει πα νατ τι κή τρί ω ρη στά ση ερ γα σί ας από
τις 10 το πρωί μέ χρι τις 1.00 το με ση μέ ρι, για να μπο ρέ σουν οι ερ -
γα ζό με νοι να συμ με τέ χουν στη συ γκέ ντρω ση ατο Ιντερ κο ντι νέ νταλ. 

Από νω ρίς οι δε κά δες ερ γα ζό με νοι με τις πι κέ τες και τα πα νό
τους κα τάγ γελ ναν την προ σπά θεια της διοί κη σης να πε ρά σει
μέ σα από την αλ λα γή του Κα τα στα τι κού του ΟΤΕ την πλή ρη
ιδιω τι κο ποί η ση, τη διά λυ ση των ερ γα σια κών σχέ σε ων και το μοί -
ρα σμα πα χυ λών μπό νους εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ στα «στε λέ χη»
της επι χεί ρη σης. 

Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της Ομο σπον δί ας «Η διοί κη ση
επι χεί ρη σε να ξε κι νή σει τις δια δι κα σί ες της έκτα κτης Γε νι κής Συ -
νέ λευ σης Με τό χων του ΟΤΕ, όμως οι συ γκε ντρω μέ νοι ερ γα ζό με -
νοι ει σήλ θαν στην αί θου σα της Συ νέ λευ σης για να εκ φρά σουν την
άπο ψή τους. Η στά ση όμως της Διοί κη σης και η συ μπε ρι φο ρά της

απέ να ντι στους εκ προ σώ πους των ερ γα ζο μέ νων, οδή γη σε τα
πράγ μα τα σε αδι έ ξο δο με απο τέ λε σμα να εμπο δι στεί η πραγ μα το -
ποί η ση της Συ νέ λευ σης. O Πρό ε δρος και ο Διευ θύ νων Σύμ βου λος
τη δι έ κο ψε και απο χώ ρη σε από την αί θου σα.»

Κι όμως.  Φαί νε ται ότι ο «πρό ε δρος και διευ θύ νων σύμ βου λος»
Βουρ λού μης έχει μια ακό μα ιδιό τη τα: εί ναι μά γος. Για τί το από -
γευ μα σε ανα κοί νω ση του ο ΟΤΕ λέ ει ότι η Γ.Σ Με τό χων πραγ μα -
το ποι ή θη κε και ενέ κρι νε κα τά πλειο ψη φία τις αλ λα γές που πρό τει -
νε η διοί κη ση. 

Εί ναι μια ακό μα πρό κλη ση, με τά τη προ σφυ γή της διοί κη σης
στα δι κα στή ρια για να βγει πα ρά νο μη η 24ωρη πα νατ τι κή απερ γία
της 27 Μάρ τη. Το ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ συ νε δρί α σε στην αί θου σα
που θα γι νό ταν η ΓΣ Με τό χων και εξου σιο δό τη σε την Ε.Ε της
Ομο σπον δί ας να συ νε χί σει τις απερ για κές κι νη το ποιή σεις. Χρειά -
ζε ται άμε ση απερ για κή απά ντη ση για το ορι στι κό θά ψι μο των σχε -
δί ων για πλή ρες ξε πού λη μα του ΟΤΕ και ξε θε με λί ω μα των ερ γα -
σια κών σχέ σε ων. 

Πα νατ τι κή στά ση ερ γα σί ας από τις 12
το με ση μέ ρι μέ χρι τη λή ξη του ωρα ρί ου
και συ γκέ ντρω ση έξω από το κε ντρι κό κτί -
ριο στην Αιό λου, πραγ μα το ποί η σαν οι ερ -
γα ζό με νοι της Εθνι κής Τρά πε ζας την Τε -
τάρ τη 4 Απρί λη. Οι ερ γα ζό με νοι πα λεύ ουν
ενά ντια στην προ σπά θεια του Αρά πο γλου
να εφαρ μό σει το νό μο-έκτρω μα για το
ασφα λι στι κό των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων. 

Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση του Συλ -
λό γου: «1η ενέρ γεια της Διοί κη σης: Στις
28/4/06 κά νει αί τη ση για έντα ξη του Επι -
κου ρι κού μας Τα μεί ου στο Ν.3371/2005
και σε ένα θνη σι γε νές μόρ φω μα όπως εί -
ναι το ΕΤΑΤ. 2η ενέρ γεια: Ανα κοι νώ νει ότι
με την μι σθο δο σία του Μαϊ ου 2007 θα πά -

ρει ανα δρο μι κά από το Επι κου ρι κό μας Τα -
μείο τις ει σφο ρές για όλους τους νέ ους
συ να δέλ φους από 1.7.2005 και θα τις απο -
δώ σει στο επι κου ρι κό του ΙΚΑ. 

Αυ τό ση μαί νει ότι: Αυ ξά νο νται τα κέρ δη
των με τό χων για τί οι ερ γο δο τι κές ει σφο -
ρές της Τρά πε ζας μειώ νο νται άμε σα από
9% σε 3%. Συρ ρι κνώ νο νται τα ασφα λι στι -
κά δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων που
προ σλή φθη καν ή θα προ σλη φθούν από
την 1/7/2005 και με τά για τί το πο σο στό
της Επι κου ρι κής τους Σύ ντα ξης μειώ νε ται
από 36% σε 20%. Ο Λο γα ρια σμός Επι κού -
ρη σης του προ σω πι κού της ΕΤΕ οδη γεί -
ται τά χι στα σε πτώ χευ ση για τί η από φα ση
της Διοί κη σης του στε ρεί νέα μέ λη και νέ -
ες ει σφο ρές.»

Ο Αρά πο γλου αρ νή θη κε να συ να ντη θεί
με τους εκ προ σώ πους του Συλ λό γου λέ -
γο ντας ότι δεν υπάρ χει τί πο τα να συ ζη τη -
θεί και θα εφαρ μο στεί ο νό μος. Οι τρα πε -
ζί τες προ σπα θούν να ξε κο λή σουν το νό -
μο του Αλο γο σκού φη από το βάλ το που
τον έχει ρί ξει η αντί στα ση των ερ γα ζό με -
νων στις τρά πε ζες. Αυ τοί κι η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ εί ναι πιο απο μο νω μέ νη από πο τέ
σε αυ τή την προ σπά θεια, τη στιγ μή που
όλοι οι ερ γα ζό με νοι εί ναι αγα να κτι σμέ νοι
με τη κλο πή και το τζο γά ρι σμα των απο -
θε μα τι κών των τα μεί ων. Γι’ αυ τό η συ νέ -
χεια από τον Σύλ λο γο της Εθνι κής και την
ΟΤΟΕ δεν πρέ πει να εί ναι οι εκ κλή σεις
στον Αρά πο γλου να εκ πλη ρώ σει τη «συ -
νταγ μα τι κή επι τα γή του δια λό γου» αλ λά
αγω νι στι κές κι νη το ποιή σεις ενά ντια στο
ξή λω μα των ασφα λι στι κών δι καιω μά των
και τη λε η λα σία των τα μεί ων. 

Ως πότε θα πνίγονται 

οι πρόσφυγες;
O Bουρλούμης παριστάνει τη “Συνέλευση”

OTE

TPAΠEZEΣ

Aνοίγει νέος γύρος

Eργαζόμενοι MME

Γράμμα από την Σάμο

Δυο έδρες στο νέο Δ.Σ. του Συλ λό γου Ερ γα ζο μέ νων
στην Ιντρα κόμ κέρ δι σε η Πρω το βου λία Γέ νο βα στις εκλο -
γές που έγι ναν στις 27 Μάρ τη, αυ ξά νο ντας το πο σο στό
της από το 6,4% στο 12,4%. Επί σης κέρ δι σε από 1 έδρα
για τα συ νέ δρια του ΕΚΑ και της ΠΟ ΕΜ. Συ γκε κρι μέ να τα
απο τε λέ σμα τα έχουν ως εξής. 

Ψή φι σαν 1135 ερ γα ζό με νοι.  Η ΑΚΕ πή ρε 503 ψή φους
και 7 έδρες (660 και 6 το 2004) η ΑΕΕ –ΚΚΕ- 257 ψή φους
και 4 έδρες (280 και 2 έδρες) Ανα νέ ω ση 29 ψή φους (129
και 1)  ΔΑ ΚΕ 26 ψή φους (117 και 1)  Πρ. Γέ νο βα 135 ψή -
φους και 2 έδρες (86 και 1) «Ζω ντα νή Ερ γα σία» 43 ψή -
φους και 1 έδρα (38 ψή φοι) ΑΕΚ 91 ψή φοι 1 έδρα.  

Οπως ανα φέ ρει σε ανα κοί νω σή της η Πρω το βου λία Γέ -
νο βα: «Συ νά δελ φοι, η  δρά ση σας τα προ η γού με να χρό -
νια, η δυ να μι κή στά ση που υιο θε τή σα τε στα κρί σι μα μέ τω -
πα που άνοι ξαν, άλ λα ξαν τους συ σχε τι σμούς και  αυ τή η
αλ λα γή εκ φρά στη κε  στις εκλο γές για το Δ.Σ. του σω μα -
τεί ου μας στις 27 Μάρ τη.

Η αρι στε ρή πτέ ρυ γα  (Πρω το βου λία Γέ νο βα, Α.Ε.Ε, Ζω -
ντα νή Ερ γα σία) κερ δί ζει  τις  7 από τις  15 έδρες στο Δ.Σ.
του σω μα τεί ου (μέ χρι τώ ρα  Γέ νο βα και ΑΕΕ εί χα με τις 3
από τις 11 έδρες) ...Μό νο με γά λα μέ τω πα όπως αυ τά που
δη μιουρ γή θη καν για την υπε ρά σπι ση του ωρα ρί ου μπο -
ρούν να πα γώ σουν τις επι θέ σεις της διοί κη σης στα κε κτη -
μέ να μας το επό με νο διά στη μα. Μό νο τέ τοια μέ τω πα μπο -
ρούν να δι εκ δι κή σουν αγω νι στι κά ου σια στι κές αυ ξή σεις.

Όλοι μα ζί πρέ πει να κι νη θού με για να αντι με τω πί σου με
τις οποιεσ δή πο τε εξε λί ξεις στην πο ρεία του ομί λου αλ λά
και την νε ο φι λε λεύ θε ρη ατζέ ντα έξω από την Ιντρα κόμ.»

INTPAKOM
Σε εκ δή λω ση το Σάβ βα το 21 Απρί λη κα λούν οι δη μο σιο γρά φοι και ερ -

γα ζό με νοι στα ΜΜΕ που έχουν υπο γρά ψει τη «Δια κή ρυ ξη Ενω τι κού Προ -
σα να το λι σμού των Ερ γα ζό με νων στα ΜΜΕ». Η εκ δή λω ση θα γί νει στις 12
το με ση μέ ρι στην αί θου σα της ΕΣΗ ΕΑ. 

Τε τρά ω ρη στά ση ερ γα σί ας πραγ μα το ποίησαν τα σω μα τεία τε χνι κών
ιδιω τι κής τη λε ό ρα σης την Μ. Τε τάρ τη 4 Απρί λη, από τις 6 το από γευ μα
μέ χρι τις 10 το βρά δυ. Η στά ση αφο ρά όλους τους ιδιω τι κούς τη λε ο πτι -
κούς σταθ μούς εθνι κής εμ βέ λει ας. Οι τε χνι κοί δι εκ δι κούν την υπο γρα φή
Συλ λο γι κής Σύμ βα σης για το 2007. Οι Fi nan ci al Cri mes-Πρω το βου λία
Γέ νο βα Δη μο σιο γρά φων και Ερ γα ζό με νων στα ΜΜΕ κυ κλο φό ρη σαν
ανα κοί νω ση συ μπα ρά στα σης: «Εί μα στε στο πλευ ρό των απερ γών συ να -
δέλ φων της Ε.Τ.Ι.Τ.Α και της Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε (τε χνι κοί τη λε ό ρα σης), που
απερ γούν δι εκ δι κώ ντας κα λύ τε ρη ΣΣΕ. Κα λού με τα δη μο σιο γρα φι κά
σω μα τεία να στα θούν δί πλα στους συ να δέλ φους μας, βο η θώ ντας την
πε ρι φρού ρη ση της απερ γί ας τους. Κα νέ νας δη μο σιο γρά φος μό νος με
κά με ρα (όπως δυ στυ χώς εί χαν κά νει ορι σμέ νοι στο πα ρελ θόν). Απερ για -
κή αλ λη λεγ γύη μέ χρι τη νί κη. ΠΡΟ ΟΠ ΤΙ ΚΗ ΜΑΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΔΥ ΝΑ -
ΤΟ ΣΥΝ ΔΙ ΚΑ ΤΟ ΤΥΠΟΥ» 

Επί σης οι Fi nan ci al Cri mes εκ φρά ζουν την συ μπα ρά στα σή τους στο δη -
μο σιο γρά φο Γ. Δε λα στίκ: «Eκ φρά ζου με την συ μπα ρά στα σή μας στον συ -
νά δελ φο Γιώρ γο Δε λα στίκ και κα τα δι κά ζου με την απα ρά δε κτη προ σπά -
θεια της ερ γο δο σί ας της εφη με ρί δας Κα θη με ρι νή να τον εξα να γκά σει σε
πα ραί τη ση, επει δή δεν της ήταν αρε στές οι ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΕΣ από ψεις, που εξέ -
φρα σε σε ΑΛ ΛΗ και μά λι στα μη αντα γω νι στι κή της Κα θη με ρι νής-πο λι τι κή
εφη με ρί δα. Όσο πιο πο λύ οι πο λι τι κές της λι τό τη τας, της αντερ γα τι κής
πο λι τι κής και της πο λε μο κα πη λεί ας, στρι μώ χνο νται από τα αδι έ ξο δά τους
και από την πί ε ση κοι νω νι κών αντι στά σε ων, τό σο πε ρισ σό τε ρο θα κα τα -
φεύ γουν σε απρο κά λυ πτες και χω ρίς προ σχή μα τα, κι νή σεις πα νι κού και
απο κά λυ ψης των στό χων τους. Δεν θα μεί νου με απα θείς στις προ κλή σεις,
αλ λά αντί θε τα θα απα ντή σου με με την αλ λη λεγ γύη και την δρά ση μας».



Ο
λο και πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί -
ες που μαρ τυ ρούν ότι τα σχέ δια
της κυ βέρ νη σης  για υπο χρε ω τι -

κή στρά τευ ση των μα θη τών και εθε λο ντι -
κά των μα θη τριών με τά το λύ κειο έχουν
αρ χί σει να δρο μο λο γού νται, βγαί νουν
στην επι φά νεια.

Ενα από τα σχε τι κά δη μο σι εύ μα τα που
ανα φέ ρει ότι το υπουρ γείο Eθνι κής Αμυ -
νας έχει ήδη στα χέ ρια του ανά λο γες ει -
ση γή σεις, πα ρου σί α σε το Βή μα της Κυ -
ρια κής (1/4) με τί τλο «από το λυ κειάρ χη
στο συ νταγ μα τάρ χη». Οπως επι βε βαιώ νει
το άρ θρο, το υπουρ γείο Αμυ νας συ ζη τά
για υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση όλων των
αγο ριών και εθε λο ντι κά των κο ρι τσιών,
σχε δόν έξι μή νες με τά την ολο κλή ρω ση
της  Γ’ λυ κεί ου. «Στρα τιώ τες ετών 19, με
πα ράλ λη λη κα τάρ γη ση των ανα βο λών λό -
γω σπου δών, προ βλέ πει η ει σή γη ση των
επι τε λών του υπουρ γεί ου Εθνι κής Αμυ νας
για την ανα βάθ μι ση - όπως ση μειώ νε ται -
της στρα τιω τι κής θη τεί ας, τον πε ριο ρι σμό
των κά θε λο γής φυ γό στρα των και ανυ πό -
τα κτων, την αντι με τώ πι ση του δη μο γρα φι -
κού, την αυ ξη μέ νη πλη ρό τη τα στις μο νά -
δες εκ στρα τεί ας και βε βαί ως τη μεί ω ση
της θη τεί ας κα τά δύο μή νες, από δώ δε κα
δη λα δή στους δέ κα μή νες», ανα φέ ρει το
άρ θρο

«Η πα ρά γρα φος 1 της ει σή γη σης για τη
στρά τευ ση στα 19 κα θο ρί ζει ότι «όλοι οι
Ελ λη νες από την 1η Ια νουα ρί ου του έτους
κα τά το οποίο δια νύ ουν το δέ κα το ένα το
έτος μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου του έτους
κα τά το οποίο συ μπλη ρώ νουν το τεσ σα -
ρα κο στό πέ μπτο έτος της ηλι κίας τους
έχουν υπο χρέ ω ση στρά τευ σης». Και στην
πα ρά γρα φο 1α ανα φέ ρε ται ότι μπο ρούν
να κα τα τα γούν και νω ρί τε ρα «ως πρό τα -
κτοι (εθε λο ντές), εφό σον έχουν ενη λι κιω -
θεί». Η πα ρά γρα φος 2 της ει σή γη σης ανα -
φέ ρε ται στην εθε λο ντι κή στρά τευ ση των
Ελ λη νί δων από 19 ετών. Με από φα ση του
υπουρ γού Αμυ νας μπο ρούν να κα τα τα -
γούν και γυ ναί κες στις Ενο πλες Δυ νά μεις

Δ εν συμ φω νώ να πη γαί νουν τ’
αγό ρια στρα τό στα 18 τους, ού -

τε βέ βαια ν’ αρ χί σουν να πη γαί νουν
οι γυ ναί κες. Τα παι διά πρέ πει να τε -
λειώ νουν τις σπου δές τους πρώ τα.
Και όσων αφο ρά τις γυ ναί κες, πι -
στεύω ότι πρέ πει να τους δώ σουν
κα νο νι κή δου λε ιά, να φτιά ξουν παι δι -
κούς σταθ μούς δω ρε άν για να μπο -
ρούν ν’ αφή νουν τα παι διά τους, και
όχι να «τρώ νε» τα λε φτά του λα ού. 

Μην μας λέ νε για «ισό τη τα» ο Κα -
ρα μαν λής και η ΝΔ. Το σύ στη μα εί ναι
ακό μη πο λύ πί σω, όσων αφο ρά τα δι -
καιώ μα τα των γυ ναι κών. Οι γυ ναί κες
δεν  δου λεύ ουν με τους ίδιους μι -
σθούς με τους άντρες. Ομως η κυ -
βέρ νη ση δεν θέ λει την ισό τη τα, έχει
«μειώ σει» πο λύ τις γυ ναί κες. Πι στεύω
ότι μας χρω στά ει πολ λά. 

Πρέ πει να στα μα τή σου με τα σχέ -
διά τους. Με απερ γί ες, δια δη λώ -
σεις, να βγού με έξω, να φω νά ξου με
για να κερ δί σου με. Η δια δή λω ση
στις 17 Μάρ τη ήταν πο λύ ση μα ντι κή
και μου άρε σε πο λύ! Ηταν ένα τε -
ρά στιο ει ρη νι κό συλ λα λη τή ριο που
έκα νε να ακου στούν αυ τά που οι
με γά λοι και ισχυ ροί έχουν ξε χά σει. 

Η κυ βέρ νη ση προ τι μά ει αντί να
δί νει τα λε φτά για την παι δεία, να
τα δί νει στον πό λε μο. Ετσι βγά ζει
κέρ δη ο Κα ρα μαν λής και οι φί λοι
του. Δεν έχουν κα μία δου λε ιά στο
Αφγα νι στάν και το Ιράκ Ελ λη νες
στρα τιώ τες που θα πη γαί νουν εκεί
για να σκο τώ σουν για τα λε φτά του
Κα ρα μαν λή και του Μπους. 

Στο σχο λείο μου η κα τά στα ση
που επι κρα τεί εί ναι ΑΠΑ ΡΑ ΔΕ ΚΤΗ.
Εί ναι σχο λείο για παι διά με ει δι κές
ανά γκες, που οι οι κο γέ νει ές τους τα
στέλ νουν εκεί για να κα τορ θώ σουν
να μά θουν μία τέ χνη, να μπο ρούν να
δου λέ ψουν ώστε να μην κα τα λή ξουν
σε ιδρύ μα τα. Αλ λα παι διά έχουν με -
γά λα προ βλή μα τα , άλ λα μι κρό τε ρα
και άλ λα φοι τούν σε αυ τό για τί δεν
τους δέ χε ται κα νέ να άλ λο.  

Θέ λου με να φύ γου με από αυ τό το
κτί ριο, εί ναι ερεί πιο, μ’ ένα σει σμό θα
γκρε μι στεί και θα μας πλα κώ σει όλους.
Εί ναι μες τη βρώ μα, δεν δί νουν λε φτά
ού τε για κα θα ρί στριες, οι κα θη γη τές
δεν εί ναι ει δι κευ μέ νοι να δι δά σκουν σε
παι διά με ει δι κές ανά γκες. Μά λι στα
πρό σφα τα υπήρ ξε ένα πε ρι στα τι κό ξυ -
λο δαρ μού.  Χρεια ζό μα στε εξει δι κευ μέ -
νο εκ παι δευ τι κό προ σω πι κό. Δεν έχου -
με καν αυ λή για να κά νου με διά λειμ μα.
Εί ναι πο λύ ση μα ντι κό να έχου με και
αυ λή για παι διά με νο η τι κή στέ ρη ση,
που θέ λουν να τρέ ξουν, να χα ρούν. Γυ -
μνα στι κή κά νου με πά νω στην τα ρά τσα!
Τα κά γκε λα γύ ρω γύ ρω εί ναι σκου ρια -
σμέ να. Τα παι διά πα θαί νουν κρί σεις κά -
θε μέ ρα, χτυ πιού νται ουρ λιά ζουν με ρι -
κές φο ρές ξε γυ μνώ νο νται, για τρός
όμως στο σχο λείο δεν υπάρ χει. 

Ο Κα ρα μαν λής και η Μα ριέ τα
έχουν γραμ μέ νη την παι δεία, προ τι -
μούν τον πό λε μο. Γι’ αυ τό πολ λά
παι διά στο σχο λείο συμ φω νούν μα ζί
μας, κολ λά νε αυ το κόλ λη τα και αφί -
σες της Συμ μα χί ας και του ΣΕΚ,
για τί θέ λουν να πα λέ ψου με όλοι μα -
ζί. Στις 14 Απρί λη οι μα θη τές της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
ετοι μά ζου με ένα μο νο ή με ρο για να
συ ζη τή σου με πώς μπο ρού με να
τους χα λά σου με τα σχέ δια.  

Βασι λι κή Κών στα, 
Ειδι κό Εκπαι δευ τή ριο Επαγ γελμα τι κής

Κατάρ τι σης,Καλ λι θέ ας      

«O Kαραμανλής και 

η Mαριέττα έχουν “γραμ-

μένη” την Παιδεία»

Mαθητές ενάντια στην
στράτευση στα 18

«Σ την Αμε ρι κή για να σπου δά σεις πρέ πει πρώ -
τα να σκο τώ σεις», για όσους δεν το ξέ ρουν

αυ τό ήταν μία φρά ση του Τζί μι Μά σει, του Βε τε ρά -
νου του Ιράκ, που η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο έφε ρε στην Ελ λά δα για μία σει ρά από ομι λί ες. 

Εί μαι στο λι μά νι των Χα νί ων σε ένα πα γκά κι
και αγνα ντεύω τη θά λασ σα. Στην πραγ μα τι κό -
τη τα ζού με για αυ τές τις ομορ φι ές και όχι για
τη φρί κη του πο λέ μου. Αν εμείς θέ λου με κα λύ -
τε ρες συν θή κες ζω ής ( τέ χνες, πο λι τι σμό, αν -
θρω πι σμό, ελευ θε ρία, συ νύ παρ ξη και αλ λη λεγ -
γύη) πρέ πει να ονει ρευ τού με, να στο χεύ σου με
και να χτί σου με μία παι δεία που όλοι θα μα θαί -
νου με δη μό σια και δω ρε άν. 

Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή όμως όπως φαί νε ται
δεν θέ λει κά τι τέ τοιο.  Αντι θέ τως θέ λει στρα τιώ τες

στα 18 άντρες και γυ ναί κες. Ποια εί ναι η γνώ μη της
νε ο λαί ας; Η απά ντη ση εί ναι : Δεν υπάρ χει πε ρί πτω -
ση να το αφή σου με να πε ρά σει... Θέ λου με Παι δεία
και όχι μι λι τα ρι στι κές προ ο πτι κές....

Ονει ρευό μα στε έναν κό σμο χω ρίς κρα τι κή κα τα -
στο λή, χω ρίς σύ νο ρα, χω ρίς μι λι τα ρι σμό, γε μά το αλ -
λη λεγ γύη και αγά πη για τον συ νάν θρω πο μας. Για τί
μό νο έτσι θα αν θί σουν οι τέ χνες, οι πο λι τι σμοί και η
παι δεία. Λε φτά για σχο λεία όχι για όπλα, για εξο πλι -
σμούς. Στα σχέ δια της κυ βέρ νη σης λοι πόν απα -
ντά με όπως απα ντή σα με στην ανα θε ώ ρη ση του
Αρ θρου 16...Συ νε χί ζου με τον αγώ να μα ζι κά, απα -
ντά με κά θε τα όχι στη στρά τευ ση αντρών και γυ -
ναι κών στα 18 και δεν το δια πραγ μα τευό μα στε. 

Γιάν νης Αθα να σό που λος, 1ο Λύκειο Αγ. Παρα σκευής    

ΠPOΓPAMMA
12:00-1:30: 
Οχι στρά τευ ση στα 18- Οχι στρά τευ ση γυ ναι κών.
Πώς απα ντούν οι μα θη τές.

1:30-2.30: 
Διά λειμ μα. Προ βο λή βί ντεο 
απ’ τη δια δή λω ση στις 17 Μάρ τη. 

2:30-4:00: 
Η μά χη ενά ντια στη βά ση του 10 στις Πα νελ λα δι κές

εί ναι μά χη για την Δη μό σια Παι δεία. Ελεύ θε ρη πρό -

σβα ση σε όλες τις βαθ μί δες της εκ παί δευ σης.

4:00-4:30: Διά λειμ μα 

4:30-6:00: 
Ρα τσι σμός-Εθνι κι σμός-Ομο φυ λο φο βία-Φα σί στες.

Πώς να τα στα μα τή σου με.

(ακο λου θεί μου σι κή και κι νη μα το γρα φι κή προ βο λή).

λου θούν μα θή μα τα αγ γλι κής, γαλ λι κής,
γερ μα νι κής ή και ιτα λι κής γλώσ σας». Ενώ
όσων αφο ρά της γυ ναί κες συ ζη τούν  για
«πα ρο χή ια τρο φαρ μα κευ τι κής πε ρί θαλ ψης
στις οι κο γέ νει ές τους κα τά τον χρό νο που
υπη ρε τούν στις Ενο πλες Δυ νά μεις, πρι μο -
δό τη σή τους στους δια γω νι σμούς του Δη -
μο σίου, ανα γνώ ρι ση του χρό νου υπη ρε σί -
ας στις Ενο πλες Δυ νά μεις ως χρό νου προ -
ϋ πη ρε σί ας και σύ ντα ξης για όσες ερ γα -
στούν στον δη μό σιο και ιδιω τι κό το μέα,
όπως ισχύ ει και για τους άν δρες». Και βέ -
βαια από τις ει ση γή σεις των στρα τιω τι κών
μα θαί νου με ότι η στρά τευ ση των γυ ναι κών
γί νε ται για «φε μι νι στι κούς» λό γους: «Η ει -
σή γη ση επι κα λεί ται το Σύ νταγ μα της Ελ λά -
δας που προ βλέ πει την ισό τη τα των φύ λων
και την υπο χρέ ω ση των Ελ λή νων να συ νει -
σφέ ρουν στην άμυ να της χώ ρας». 

Πριν εφαρ μό σει αυ τές τις επι θέ σεις απέ -
να ντι στη νε ο λαία το υπουρ γείο Αμυ νας δη -
λώ νει ότι θα ξε κι νή σει διά λο γο με τα κόμ μα -
τα και την κοι νω νία. Στην πραγ μα τι κό τη τα
ψά χνει για ένα συ ναι νε τι κό άλ λο θι προ κει μέ -
νου να βρει έναν ακό μα τρό πο να επι τε θεί
στη νε ο λαία. Το ίδιο προ σπά θη σε να κά νει
και όταν έστη σε τον «Εθνι κό Διά λο γο για την
Παι δεία», προ κει μέ νου να βρει τη στή ρι ξη
των συν δι κά των και των κομ μά των για να πε -
ρά σει τις επι θέ σεις στα πα νε πι στή μια.  

Στην πραγ μα τι κό τη τα η κοι νω νία έχει ήδη
απα ντή σει σε αυ τά τα σχέ δια. Εί ναι οι δε κά -
δες χι λι ά δες φοι τη τές που πλημ μύ ρι σαν τα
αμ φι θέ α τρα ψη φί ζο ντας μα ζι κά υπέρ των
κα τα λή ψε ων και τους δρό μους  δια δη λώ νο -
ντας ενά ντια στις επι θέ σεις του Κα ρα μαν λή
στη Δη μό σια Παι δεία. Οι μα θη τές και οι
φοι τη τές, που πά λε ψαν ενά ντια στον πό λε -
μο στο Αφγα νι στάν και στο Ιράκ και την
στή ρι ξη που δί νει η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση
στα πο λε μι κά σχέ δια των ιμπε ρια λι στών. 

Το σύν θη μα που ενώ νει αυ τές τις μά χες
το «παι δεία όχι βόμ βες» εί ναι η κα λύ τε ρη
απά ντη ση στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Οσο
πιο πο λύ δυ να μώ σου με αυ τούς τους αγώ -
νες, θα ανα γκά σου με τους επι τε λείς του
Μεϊ μα ρά κη να πε τά ξουν τις ει ση γή σεις και
τα σχέ διά τους στα σκου πί δια. Και αντί να
κλεί σουν τη νε ο λαία μέ σα στα στρα τό πε δα,
για να γλι τώ σουν από το νέο κί νη μα, όπως
σχε διά ζουν, να τους ανα γκά σου με να τα
μα ζεύ ουν και να φύ γουν, πριν κα λά κα λά
προ λά βουν να ολο κλη ρώ σουν τα εγκλη μα -
τι κά τους σχέ δια. 

Kατερίνα Θωίδου

για θη τεία ίση με αυ τή των αν δρών.
Με μία δια φο ρά όμως. Στις γυ ναί κες
εθε λό ντρι ες χο ρη γού νται ει δι κά κί νη -
τρα, από μο ριο δό τη ση στους δια γω -
νι σμούς του ΑΣΕΠ για με τέ πει τα
πρό σλη ψη στο Δη μό σιο ως και προ -
νο μια κές προ σλή ψεις στα Σώ μα τα
Ασφα λεί ας και στα νο ση λευ τι κά
ιδρύ μα τα». 

Επί σης μέ σα στα σχέ δια εί ναι και

η υπο τι θέ με νη πα ρο χή κι νή τρων,
ώστε να απο φευ χθούν όσο γί νε ται οι
αντι δρά σεις. Ενα από τα κί νη τρα
που επι κα λού νται τα στε λέ χη του
Υπουρ γεί ου Αμυ νας είναι η «δη -
μιουρ γία... φρο ντι στη ρί ων ξέ νων
γλωσ σών μέ σα στις στρα τιω τι κές
μο νά δες προ κει μέ νου οι 19χρο νοι να
έχουν τη δυ να τό τη τα, κα τά τη διάρ -
κεια της θη τεί ας τους, να πα ρα κο -
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