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Πραγ μα τι κό σταυ ρο δρό μι για το κί -
νη μα σε Ανα το λή και Δύ ση ανα δει κνύ -
ε ται φέ τος το τρι ή με ρο του Μαρ ξι -
σμού που ορ γα νώ νει το ΣΕΚ στις 18-
20 Μάη στην ΑΣΟ ΕΕ. Εκεί θα συ να ντη -
θούν εκ πρό σω ποι της Αντί στα σης από
τη Μέ ση Ανα το λή με συν δι κα λι στές
από τη Λα τι νι κή Αμε ρι κή και βέ βαια με
το κί νη μα από τη δι κιά μας γει το νιά. 

Συ γκε κρι μέ να, θα έχου με την ευ και -
ρία να ακού σου με μα ζί τον Αλί Φα γι -
άντ από το Λί βα νο, και τον Στά λιν Πέ -
ρεζ από τη Βε νε ζουέ λα. Δια βά στε
στη Σε λί δα 11 πώς σχο λί α σε την πα -
ρου σία του Αλί Φα γι άντ η εφη με ρί δα
Αλ-Αχράμ του Καϊ ρου «Τι όμορ φη ει -
ρω νεία να ακούς έναν ισλα μι στή να
ανα φέ ρε ται στα λό για ενός Δυ τι κού
κομ μου νι στή θε ω ρη τι κού».

Η συ νέ χεια αυ τής της «συ νά ντη σης»
του Γκράμ σι με τη Χεσ μπο λά θα εί ναι
στην Αθή να, στο τρι ή με ρο του Μαρ ξι -
σμού, στη με γά λη γιορ τή των ιδε ών
του αντι κα πι τα λι σμού, του αντι μπε ρια -
λι σμού, της επα νά στα σης σε όλα τα
μή κη και τα πλά τη του πλα νή τη.

*Τα θέ μα τα των συ ζη τή σε ων 
του Τρι η μέ ρου στη σελ 7. 

NA ΦYΓOYN OI KΛEΦTEΣ
NA ΠAPOYME ΠIΣΩ 
AYTA ΠOY MAΣ ANHKOYN σελ. 3



Π
ρό σφα τα (27 Μάρ τη) δι ε ξά χθη καν οι
εκλο γές στο σω μα τείο ερ γα ζο μέ νων στον
όμι λο της ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ. Όπως σχο λιά σθη -

κε και στο τεύ χος 762 της ΕΑ, οι αρι στε ρές πα -
ρα τά ξεις ενι σχύ θη καν ση μα ντι κά. Συ γκε κρι μέ να
κέρ δι σαν 7 από τις 15 έδρες στο ΔΣ ενώ στο
προ η γού με νο ΔΣ εί χαν 3 από 11. Ει δι κό τε ρα, η
Πρω το βου λία Γέ νο βα (ΠΓ) πή ρε τώ ρα 2 από 1
έδρα που εί χε, με δι πλα σια σμό του πο σο στού
ψή φων (12,4 από 6,4%), η ΑΕΕ 4 από 2 (με πο σο -
στό 23,6 ένα ντι 20,8%) και η πα ρά τα ξη «Ζω ντα νή
Ερ γα σία» κέρ δι σε 1 έδρα για πρώ τη φο ρά. Αντί -
θε τα οι 3 συ ντη ρη τι κές πα ρα τά ξεις που έλεγ χαν
πλή ρως το πα λιό ΔΣ έχα σαν 16% σε πο σο στό και
οι δύο απ’ αυ τές δεν εξέ λε ξαν καν υπο ψή φιο. 

Ανά λο γα ήταν και τα απο τε λέ σμα τα στην
εκλο γή αντι προ σώ πων για ΕΚΑ και ΠΟ ΕΜ. Τε λι -
κά βέ βαια η πλειο ψη φού σα πα ρά τα ξη ΑΚΕ με
τη στή ρι ξη ενός ακό μη μέ λους στο ΔΣ (με σύ νο -
λο 8 ένα ντι 7 ψή φων), ψή φι σε τον εαυ τό της
στις θέ σεις στο προ ε δρείο του ΔΣ, αρ νού με νη
την πρό τα ση της «Γέ νο βας» και των άλ λων αρι -
στε ρών πα ρα τά ξε ων για ενω τι κό προ ε δρείο στη
βά ση κοι νών δι εκ δι κή σε ων που έχουν ωρι μά σει.
Η φα νε ρή όμως βού λη ση των ερ γα ζό με νων με -
λών του σω μα τεί ου που εκ φρά σθη κε με την ψή -
φο εί ναι για μια πιο αγω νι στι κή και συ νε πή στά -
ση στην πο ρεία του σω μα τεί ου και αυ τό εί ναι
που η ΠΓ θα επι διώ ξει και θα αγω νι σθεί να πε τύ -
χει μα ζί με τα μέ λη του σω μα τεί ου και τις άλ λες
πα ρα τά ξεις που έχουν αγω νι στι κό και γνή σια
συν δι κα λι στι κό προ σα να το λι σμό.

Η φα νε ρή αλ λα γή στο συ σχε τι σμό των δυ νά -
με ων που εκ φρά σθη κε στις εκλο γές και στη σύν -

θε ση του ΔΣ, έχει τη ρί ζα της στις αγω νι στι κές
εμπει ρί ες που απο κτή θη καν τα πε ρα σμέ να 2,5
χρό νια, όταν αντι με τω πί σθη καν συ στη μα τι κές
προ σπά θει ες της ερ γο δο σί ας να υπο νο μεύ σει τις
κα τα κτή σεις των ερ γα ζο μέ νων σχε τι κά με το
ωρά ριο και τις αμοι βές κα θώς και την επι βο λή
συ γκε κα λυμ μέ νων απο λύ σε ων με τη μορ φή εθε -
λού σι ας εξό δου. Οι κι νή σεις αυ τές της ερ γο δο σί -
ας ήταν σε πλή ρη εναρ μό νι ση με αντερ γα τι κές
πο λι τι κές της κυ βέρ νη σης και των ερ γο δο τών τό -
σο στη Ελ λά δα όσο και σε ευ ρω πα ϊ κό και διε θνές
επί πε δο, τη νε ο φι λε λεύ θε ρη ατζέ ντα με ανα φο ρά
στις επι πτώ σεις της πα γκο σμιο ποί η σης, την ενί -
σχυ ση σε αντα γω νι στι κό τη τα και κέρ δη, δηλ. να
φορ τω θούν στους ερ γα ζό με νους οι συ νέ πει ες
της νέ ας με γά λης κρί σης στην κα πι τα λι στι κή οι -
κο νο μία. Η κρί ση αυ τή, εμ φα νής σε Ελ λά δα και
διε θνώς, έχει σο βα ρό τα τες συ νέ πει ες εκτός από
την ανερ γία, στις συν θή κες ερ γα σί ας και δια βί ω -
σης των ερ γα ζό με νων αλ λά και τα νέα ανοι κτά
πο λε μι κά μέ τω πα του ιμπε ρια λι σμού και την επι -
δει νού με νη κρί ση στον πε ρι βάλ λον.

Η κα τά στα ση για τους ερ γα ζό με νους στην
ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ θα συ νε χί σει να εί ναι επι σφα λής και
επι κίν δυ νη και στο μέλ λον, πε ρι πλε κό με νη και με
τις αλ λα γές στο ιδιο κτη σια κό κα θε στώς όπου
εμπλέ κο νται πλέ ον και ση μα ντι κά πο λυε θνι κά κε -
φά λαια. Θα χρεια σθεί λοι πόν ενί σχυ ση της ενό -

τη τας και αγώ νας των ερ γα ζό με νων στον όμι λο
για προ ά σπι ση των κα τα κτή σε ων, για αν θρώ πι νη
δου λε ιά και αμοι βές σύμ φω να με τις ζω τι κές ανά -
γκες που διαρ κώς επι βα ρύ νο νται. Εξάλ λου, το
ερ γα σια κό πε ρι βάλ λον διαρ κώς υπο νο μεύ ε ται
στην Ελ λά δα θί γο ντας άμε σα και τους ερ γα ζό με -
νους στον όμι λο, ιδιαί τε ρα αι σθη τή εί ναι η μπό χα
των πρό σφα των σκαν δά λων στα οποία οδή γη σε
η δια κυ βέρ νη ση της ΝΔ, λ.χ. με τις κλε ψι ές στα
ομό λο γα των ασφα λι στι κών τα μεί ων, όπου τα νέα
τρω κτι κά κα τασ πα ρά ζουν ασύ στο λα τις οι κο νο μί -
ες των ασφα λι σμέ νων και την προ ο πτι κή για αξιο -
πρε πή συ ντα ξιο δό τη ση και πε ρί θαλ ψη.

Aλληλεγγύη

Ευ ρύ τα τα στρώ μα τα αγα να κτι σμέ νων ερ γα ζο -
μέ νων και ασφα λι σμέ νων συ στοι χί ζο νται πλέ ον
αλ λη λέγ γυα με τους ήδη εξε γερ μέ νους φοι τη τές
και εκ παι δευ τι κούς (που κι αυ τοί αντι πα λεύ ουν
τις ισο πε δω τι κές πρω το βου λί ες της κυ βέρ νη σης
στο χώ ρο της Ανώ τα της και Δω ρε άν Παι δεί ας)
κα θώς και τους άλ λους κλά δους ερ γα ζό με νων
που η αντερ γα τι κή πο λι τι κή και η ανέ χεια ήδη
έσπρω ξε στο δρό μο των κι νη το ποιή σε ων.

Ο συμ βο λι σμός επό με να του γιορ τα σμού της
1ης Μάη, με πα νερ γα τι κή απερ γία και συλ λα λη τή -
ριο εί ναι πο λυ σή μα ντος και απαι τεί τη μα ζι κή κι -

νη το ποί η ση των ερ γα ζό με νων. Μα ζί με την οφει -
λό με νη τι μή στους ερ γα τι κούς αγώ νες που έφε -
ραν με θυ σί ες, κά πο τε ακό μη και σε αί μα, τις κα -
τα κτή σεις που κερ δή θη καν, οι ερ γα ζό με νοι δια -
τρα νώ νουν την από φα σή τους να προ α σπί σουν
δυ να μι κά τις κα τα κτή σεις αυ τές από όποια απει λή
εξυ φαί νε ται από το ντό πιο και ξέ νο κε φά λαιο και
τις υπο τα κτι κές κυ βερ νή σεις και πο λι τι κούς, αλ λά
και να δι εκ δι κή σουν απο φα σι στι κά τη διεύ ρυν σή
τους. Απαι τούν ιδιαί τε ρα στη ση με ρι νή συ γκυ ρία
την απο πο μπή από την κυ βέρ νη ση των υπεύ θυ -
νων υπουρ γών Τσι του ρί δη και Αλο γο σκού φη και
την αλ λα γή στην πο λι τι κή κα τεύ θυν ση, να στη θεί
ανά χω μα στην αντερ γα τι κή και αντια σφα λι στι κή
γραμ μή, μια ευ νοϊ κή αλ λα γή συ σχε τι σμού δυ νά -
με ων που θα πρέ πει να εκ φρα σθεί και στις επό με -
νες εθνι κές εκλο γές. Οι ερ γα ζό με νοι την 1η Μάη
με τις κι νη το ποιή σεις τους πα λεύ ουν μα ζί με τα
εκα τομ μύ ρια συ να δέλ φους τους πα γκό σμια, για
ασφα λή και αξιο πρε πή δου λε ιά, για δη μό σια και
απο τε λε σμα τι κή μόρ φω ση και κοι νω νι κή πρό νοια,
αλ λά και για το στα μά τη μα των πο λέ μων, κα θώς
και για μια απο τε λε σμα τι κή αντι με τώ πι ση των κιν -
δύ νων για το πε ρι βάλ λον που υπο νο μεύ ουν την
επι βί ω ση σ’ όλο τον πλα νή τη.

Οι ερ γα ζό με νοι στην ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ, στην κα τεύ -
θυν ση που δεί χνουν οι πρό σφα τοι αγώ νες και
που απο τύ πω σαν οι πρό σφα τες εκλο γές, κα -
λού νται να δώ σουν ου σια στι κό και αγω νι στι κό
πα ρόν, μα ζί με όλους τους άλ λους ερ γα ζό με -
νους στις κι νη το ποιή σεις τη μέ ρα της 1ης Μάη.

Βασί λης Συλαϊ δής 
Πρω το βου λία Γένο βα στην ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ
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H
φε τι νή Πρω το μα γιά έρ χε ται σε
μια φα ντα στι κή συ γκυ ρία. Eρ -
χε ται την στιγ μή που η πλειο -

ψη φία των ερ γα ζό με νων εί ναι ορ γι σμέ -
νη από το ότι η κυ βέρ νη ση και τα τρω -
κτι κά της αγο ράς και των τρα πε ζών,
ρο κά νι σαν εκα το ντά δες εκα το μμύ ρια
ευ ρώ από τα ασφα λι στι κά τα μεία. Aυ -
τός ο θυ μός εί ναι ορα τός από τα γκά -
λοπ,  μέ χρι τις κα θη με ρι νές κου βέ ντες
σε κά θε χώ ρο δου λε ι άς. Tο αί τη μα
«φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να» εί ναι το
σύν θη μα που ακού γε ται από κά θε στό -
μα. H Πρω το μα γιά εί ναι η στιγ μή αυ -
τός ο θυ μός να γί νει δύ να μη που θα
δώ σει ένα απο φα σι στι κό χτύ πη μα στην
νε ο φι λε λεύ θε ρη λε η λα σία των ασφα λι -
στι κών  τα μεί ων αλ λά πο λύ πε ρισ σό τε -
ρο, ένα απο φα σι στι κό χτύ πη μα στην
ίδια την κυ βέρ νη ση. 

Για τί όλοι βλέ πουν ότι το πρό βλη μα
δεν εί ναι μο νά χα ο Tσι του ρί δης και ο
Aλο γο σκού φης που εί ναι τώ ρα στο μά τι
του κυ κλώ να.  Δί πλα τους έχει πά ρει θέ -
ση ο υπουρ γός των εφο πλι στών Kε φαλ -
λο γιάν νης, λίγο πριν ήταν η Γιαν νά κου
και ο Πο λύ δω ρας και πριν από αυ τούς ο
Bουλ γα ρά κης.  Oλος ο κυ βερ νη τι κός θί -
α σος έχει μπει στο στό χα στρο του κι νή -
μα τος και η απερ γία της Πρω το μα γιάς
εί ναι η στιγ μή για να ξε χει λί σει ο θυ μός
και η διά θε ση του κι νή μα τος να ξε φορ -
τω θεί ολό κλη ρη την κυ βέρ νη ση των
σκαν δά λων και του πο λέ μου.

Oμως η απερ γία της Πρω το μα γιάς

μπο ρεί να εί ναι κά τι  πε ρισ σό τε ρο από
την έκ φρα ση της ορ γής της ερ γα τι κής
τά ξης. Mπο ρεί και πρέ πει να γί νει η αφε -
τη ρία για έναν με γά λο αγώ να που θα βά -
λει στο κέ ντρο του την κυ βέρ νη ση και θα
συ νε χί σει απερ για κά μέ χρι να επι στρέ -
ψουν τα κλεμ μέ να και μας αδειά σουν την
γω νιά. Mπο ρεί και πρέ πει να  εί ναι η πρώ -
τη από τις απερ για κές κι νη το ποιή σεις
των συν δι κά των με αυ τόν τον στό χο.

Hδη η ΓΣEE και η AΔE ΔY προ σα να -
το λί ζο νται σε κή ρυ ξη και άλ λων απερ -
για κών κι νη το ποιή σε ων. Oμως αυ τή η
προ ο πτι κή δεν μπο ρεί να αφε θεί στα
χέ ρια της συν δι κα λι στι κής ηγε σί ας εν
λευ κώ.  H στά ση των  τρι το βάθ μιων
συν δι κα λι στι κών ηγε σιών το προ η γού -

με νο διά στη μα δεν εμπνέ ει εμπι στο σύ -
νη. Kα νείς μας δεν ξε χνά ει ότι για
τρείς μή νες, την ώρα που οι φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις και η απερ γία διαρ κεί ας
της ΠOΣ ΠEΠ μά τω ναν στους δρό μους
και τσά κι ζαν την νε ο φι λε λεύ θε ρη επί -
θε ση στην Παι δεία, η ΓΣEE και η AΔE -
ΔY απεί χαν από αυ τήν την μά χη, αγνο -
ώ ντας  την θέ λη ση των ερ γα ζό με νων
να στη ρί ξουν τα παι διά τους και τους
πα νε πι στη μια κούς που υπε ρα σπί ζο -
νταν την Δη μό σια Δω ρε άν Παι δεία. 

Γι’ αυ τό η μά χη για την συ νέ χι ση του
αγώ να ενά ντα στην λε η λα σία των ασφα -
λι στι κών τα μεί ων ση μαί νει ότι τα συν δι -
κά τα, τα πρω το βάθ μια σω μα τεία, οι
ομο σπον δί ες, τα ερ γα τι κά κέ ντρα, πρέ -

πει να πι έ σουν την ΓΣEE και την AΔE ΔY
να δώ σουν συ νέ χεια σε αυ τόν τον αγώ -
να. Kαι η αφε τη ρία γι’ αυ τό εί ναι η Πρω -
το μα γιά. Mια  πε τυ χη μέ νη απερ γία και
μια με γά λη απερ για κή συ γκέ ντρω ση  θα
βά λει τε ρά στια πί ε ση στις συν δι κα λι στι -
κές ηγε σί ες να δώ σουν συ νέ χεια σε αυ -
τόν τον αγώ να ακό μη και αν δεν εί ναι η
πρώ τη τους επι λο γή. Θα δώ σει έμπνευ -
ση και δύ να μη σε επί μέ ρους ομο σπον -
δί ες να πά ρουν πρω το βου λί ες να κι νη -
θούν απερ για κά.  

H Πρω το μα γιά φέ τος λοι πόν, και η
απερ για κή της συ γκέ ντρω ση εί ναι μά -
χη για όλη την ερ γα τι κή τά ξη και τη νε -
ο λαία, και πρώ τα και κύ ρια για την αρι -
στε ρά. Mά χη για να απερ γή σει η

πλειο ψη φία των ερ γα ζό με νων, μά χη
για να πλημ μυ ρί σουν οι δρό μοι από
απερ γούς, μά χη για να πι έ σου με να
δώ σουν συ νέ χεια τα συν δι κά τα σε αυ -
τήν την απερ γία.  Eί ναι λοι πόν ώρα μά -
χης, ανυ πο χώ ρη του και απο φα σι στι -
κού αγώ να  και όχι ώρα για «κα τα γρα -
φή των δυ νά με ων»  με ξε χω ρι στές συ -
γκε ντρώ σεις. 

Eί ναι η στιγ μή να μπο λια στούν οι ερ -
γα τι κές αντι στά σεις και η ερ γα τι κή
διά θε ση με το πνεύ μα ανυ πα κο ής, εξέ -
γερ σης και νί κης,  που χα ρα κτή ρι σε
για τρεις μή νες τις φοι τη τι κές κα τα λή -
ψεις. Aυ τό που στε ρή θη καν οι φοι τη -
τές και οι ερ γά τες από τις συν δι κα λι -
στι κές ηγε σί ες το προ η γού με νο διά -
στη μα, μπο ρεί να γί νει πρά ξη στην
απερ γία της Πρω το μα γιάς. 

Σε αυ τή την κα τεύ θυν ση, η πρω το -
βου λία των συν δι κα λι στών για μια ερ γα -
τι κή σύ σκε ψη την Πα ρα σκευή 20 Aπρί -
λη στις 6μμ στην αί θου σα του ΣY TE (Σί -
να 16) εί ναι πο λύ ση μα ντι κή. Για τί έχει
να συ ζη τή σει όχι μό νο το πώς ορ γα νώ -
νε ται η φε τι νή Πρω το μα γιά για να ανα -
δεί ξει αυ τό το πε ριε χό με νο, αλ λά και
την συ νέ χεια αυ τής της σύ γκρου σης με
την κυ βέρ νη ση. Για να βά λου με τους
όρους για την δη μιουρ γία ενός απερ -
για κού «τσου νά μι» που θα πα ρα σύ ρει
όχι μό νο τους υπουρ γούς της κυ βέρ νη -
σης και τον ίδιο τον Kα ρα μαν λή, αλ λά
τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό γε νι κό τε ρα.

Tάσος Aναστασιάδης

Aφετηρία για νέα κλιμάκωση

Oπως στις 13 Δεκέμβρη (φωτό) φοιτητές και εργάτες πρέπει να βαδίσουμε μαζί την Πρωτομαγιά

Oι εργαζόμενοι στην Iντρακόμ

αλλάζουν τα δεδομένα



Σ
κάν δα λα στην κο ρυ φή, εκρη κτι κή ορ γή
στη βά ση της κοι νω νί ας. Αυ τή εί ναι η ει -
κό να του κα πι τα λι σμού σή με ρα. Στην Ελ -

λά δα οι δη μο σκο πή σεις δεί χνουν σα ρω τι κές
πλειο ψη φί ες που θε ω ρούν την υπό θε ση με τα
ομό λο γα «πα ρά νο μο πλου τι σμό» και απαι τούν
πα ραι τή σεις υπουρ γών.

Αλ λά δεν εί μα στε η μό νη χώ ρα. Το αντί θε το.
Τις προ η γού με νες ημέ ρες συ νε δρί α ζαν στις
ΗΠΑ το Διε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μείο και η Πα -
γκό σμια Τρά πε ζα μα ζί, κά τω από τη σκιά του
σκαν δά λου Γούλ φο βιτς. 

Ο Γούλ φο βιτς ήταν ένας από τους αρ χι τέ -
κτο νες του «διαρ κούς πο λέ μου» που εξα πέ λυ -
σαν οι ΗΠΑ με τά το 2001. Ηταν μία από τις πρώ -
τες απώ λει ες που εί χε το πο λε μι κό επι τε λείο του
Μπους λό γω της αντί στα σης που συ νά ντη σε στο
Ιράκ. Ανα γκά στη κε να με τα κο μί σει στην Πα γκό -
σμια Τρά πε ζα, όπου όπως απο κα λύ φθη κε, φρό -
ντι σε να τα χτο ποι ή σει τη φί λη του. Σί γου ρα,
υπάρ χουν εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι στην Αμε ρι κή
που απο λαμ βά νουν τις πε ρι πέ τει ες της «ηθι κο -
λο γι κής δε ξιάς», της «θρη σκευό με νης πτέ ρυ -
γας» των Ρε που μπλι κά νων, αυ τών που «έφρι ταν»
με τα σε ξουα λι κά δρώ με να του Λευ κού Οί κου
της επο χής Κλί ντον. Αλ λά το ζή τη μα δεν πε ριο -
ρί ζε ται εκεί. 

Οι τρα πε ζί τες όλου του κό σμου που ήταν μα -
ζε μέ νοι για τη Σύ νο δο ΔΝΤ-ΠΤ αγω νιούν για τί η
πα γκό σμια οι κο νο μία κιν δυ νεύ ει να μπει σε ύφε -
ση αν ανε βά σουν κι άλ λο τα επι τό κια για να πε -
ριο ρί σουν το φθη νό χρή μα που τρο φο δο τεί τις
φού σκες της διε θνούς κερ δο σκο πί ας. Στην αγο -
ρά στε γα στι κών δα νεί ων των ΗΠΑ σκά νε τε ρά -
στια «κα νό νια», αλ λά οι κε ντρι κοί τρα πε ζί τες θέ -
λουν να συ νε χί σουν την ανο δι κή πο ρεία των επι -
το κί ων. Κα νέ νας δεν ξέ ρει πώς θα τε λειώ σει αυ -
τό το «πάρ τι» των αγο ρών.

Προ φα νώς ού τε και ο Αλο γο σκού φης και ο
Δού κας που έφε ραν τον θαυ μα στό κό σμο των δο -
μη μέ νων ομο λό γων στην Ελ λά δα. Το πε ρι βό η το
ομό λο γο του ΤΕ Α ΔΥ στη ρί ζο νταν σε ένα στοί χη -
μα: η από δο σή του ήταν συ νάρ τη ση της ψα λί δας
ανά με σα στα μα κρο πρό θε σμα (10ετή) και τα βρα -
χυ πρό θε σμα (2ετή) επι τό κια. Τους τε λευ ταί ους
μή νες η ψα λί δα αυ τή βρί σκε ται στο... μη δέν (βλέ -
πε το διά γραμ μα στη σελ 4). Οταν η από δο ση
ενός ομο λό γου πέ φτει, τό τε η αξία του κα τρα κυ -
λά ει. Αν το εξαρ γυ ρώ σεις δεν θα πά ρει το 100%,
αλ λά το 80, το 75 ή και λι γό τε ρο. Το πρό βλη μα,
λοι πόν, δεν εί ναι μό νο οι «αδα είς διοι κή σεις» στα
Τα μεία, και τα λαί μαρ γα λα μό για στις χρη μα τι -
στη ρια κές. Εί ναι και οι «ατσί δες» υπουρ γοί του
Κα ρα μαν λή και το σύ στη μα που υπη ρε τούν. 

Οι υπη ρέ τες αυ τού του συ στή μα τος μπαί νουν
σε κρί ση διε θνώς. Αυ τός εί ναι ένας λό γος για
τον οποίο έρ χο νται στην επι φά νεια αυ τά τα
σκάν δα λα. Πιο ση μα ντι κός, όμως, εί ναι ένας
δεύ τε ρος λό γος που έχει να κά νει με τις ιδέ ες
και την πο λι τι κο ποί η ση της «κοι νής γνώ μης».
Υστε ρα  από τό σες  εμπει ρί ες για τις τα ξι κές ανι -
σό τη τες που διευ ρύ νει η επέ λα ση του νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμού, ύστε ρα από τό σες συ γκρού σεις
με τα ψέ μα τα και τις βαρ βα ρό τη τες του πο λέ -
μου, ύστε ρα από τό σες εναλ λα γές της «κε ντρο -
δε ξιάς» και της «κε ντρο α ρι στε ράς» που κά νουν
τα ίδια, υπάρ χει πα ντού ένας ολό κλη ρος κό σμος
που ρι ζο σπα στι κο ποιεί ται. Και δεν «μα σά ει» πια
στις δι καιο λο γί ες των απο λο γη τών αυ τού του
συ στή μα τος.

Αυ τό εί ναι το ρεύ μα που τρο φο δο τεί την ανά -
καμ ψη του κι νή μα τος, εί τε πρό κει ται για την
έκρη ξη της νε ο λαί ας με τις κα τα λή ψεις, εί τε για
την ορ γή των ερ γα ζό με νων για το σκάν δα λο στα
Τα μεία. Εί ναι μία στέ ρεη βά ση για την κλι μά κω -
ση των αγώ νων μας, για να φύ γουν οι κλέ φτες
και να πά ρου με πί σω όλα όσα μας ανή κουν. Και
εί ναι ένας βα σι κός λό γος για τί η αρι στε ρά που
μπο ρεί να αντα πο κρι θεί σ’ αυ τό το κα θή κον,
πρέ πει να έχει ξε κά θα ρη αντι κα πι τα λι στι κή στρα -
τη γι κή.

Νο 763 3

Η ορ μη τι κή εί σο δος στο προ σκή νιο του κι νή μα -
τος των φοι τη τών με τις κα τα λή ψεις και τις μα ζι -
κές δια δη λώ σεις ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση των
ΑΕΙ, την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και τον νό μο
πλαί σιο της Για νά κου δί νει σή με ρα το κα λύ τε ρο
πα ρά δειγ μα για το πώς νι κά νε οι αγώ νες. Oυ τε η
κα τα συ κο φά ντη ση, ού τε οι «πραί τω ρες» του Πο -
λύ δω ρα μπο ρε σαν να στα μα τή σουν την ορ μή του
κι νή μα τος.

Με αυ τή την δύ να μη κα λού με να συ μπο ρευ τούν
τα συν δι κά τα. 

Να ενω θού με στους δρό μους την Πρω το μα γιά
για να την κά νου με αφε τη ρία σύ γκρου σης με την
κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων και της κα τα λή στευ -
σης των Ασφα λι στι κών Τα μεί ων.  Tην κυ βέρ νη ση
που κά νει πλά τες στους εφο πλι στές, τους τρα πε -
ζί τες, τους βιο μη χά νους με τις ιδιω τι κο ποιή σεις,
την λι τό τη τα, τις απο λύ σεις, τις ερ γα σια κές σχέ -
σεις-λά στι χο. Tην κυ βέρ νη ση που συ στρα τεύ ε ται
πρό θυ μα στο πλευ ρό των ιμπε ρια λι στι κών πο λέ -
μων στο Ιράκ και το Αφγα νι στάν, που προ ω θεί
στρά τευ ση στα 18 για την νε ο λαία και τις γυ ναί -
κες και κλι μα κώ νει τους εξο πλι σμούς την ώρα
που ρη μά ζουν τα σχο λεία, τα νο σο κο μεία, οι δη -
μό σιες υπη ρε σί ες. 

Εί ναι ώρα να ενώ σου με την μα ζι κή αντί στα ση
των από τα κά τω και να προ βά λου με την προ ο πτι κή
της σύ γκρου σης, της ανα τρο πής και της νί κης των
αγώ νων ξε περ νώ ντας  την ητ το πά θεια και την συμ -
βι βα στι κή τα κτι κή των συν δι κα λι στι κών ηγε σιών. 

Να ανοί ξου με το δρό μο για την ανα τρο πή των
νε ο φι λε λεύ θε ρων επι θέ σε ων της κυ βέρ νη σης με
την έμπνευ ση του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων.

Κα λού με τα συν δι κά τα και το κί νη μα των φοι τη τι -
κών κα τα λή ψε ων να κά νουν δι κιά τους υπό θε ση την
επι τυ χία της απερ γί ας και της συ γκέ ντρω σης της
Ερ γα τι κής Πρω το μα γιάς.

Kα λού με όλους τους συν δι κα λι στές, αλ λά και ερ -
γα ζό με νους σε πλα τιά σύ σκε ψη, την Πα ρα σκευή 20
Aπρί λη στις 6μμ στην αί θου σα του ΣY TE, Σί να 16,
για να συ ζη τή σου με και να ορ γα νώ σου με την φε τι -
νή Πρω το μα γιά.

Aν δρέ ου Tιά να – ΔΣ συλ λό γου ερ γα ζό με νων 
Eπι τρο πής Kε φα λαι α γο ράς,
Γε ωρ γα ντάς Στέ λιος – ΔΣ συμ βα σιού χων Δή μου
Πε ρι στε ριού, 
Γκα ρα νέ Nτί να – Πα ρεμ βά σεις Γ’ EΛ ME Aθή νας, 
Eυ θυ μίου Xρή στος - γραμ μα τέ ας συλλ. 
Eρ γα ζό με νων δή μου Aγί ου Δη μη τρίου,
Zώ τος Aλέ κος - ΔΣ ερ γα ζό με νων INTPA KOM,
Θε ο χά ρης Γιάν νης – ΔΣ ερ γα ζό με νων INTPA KOM,  
Kαλφαγιάννης Παναγιώτης - μέλος ΔΣ ΠΣYΠ EPT,
Kο σκι νάς Σπύ ρος – ΔΣ Λι θο γρά φων, 
Λα δά Xρι στί να – συλλ. Δα σκά λων Aρι στο τέ λης,  
Mαί στρος Γιάν νης – EE της ΠOΣ ΔEΠ, 
Mαρ κά κης Γιάν νης – πρω ην πρό ε δρος συλ λό γου
IO NIKHΣ, 
Mπρά τσος Nά σος – EΣHEA, 
Σαλ τσί δης Θε ό φι λος - ΔΣ TA ΠA-Yπ. Πο λι τι σμού,  
Σταυ ρί δης Θα νά σης – ΓΣ OEN ΓE, 
Tρι γά ζης Zα χα ρί ας – ειδ. γραμ. Oμο σπον δί ας 
Διοικ. Πρ. Tρι το βαθ. Eκ παί δευ σης, 
Tσα τσού λης Mάρ κος - τα μί ας ΔΣ συλλ. 
Eρ γα ζό με νων Eλ λη νι κής Tρά πε ζας,
Xα τζής Γιώρ γος – ΔΣ EIΣΦ

Άλ λα 5.000 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη καν για την κα μπά -
νια της οι κο νο μι κής στή ρι ξης της Ερ γα τι κής Αλ λη -
λεγ γύ ης ανε βά ζο ντας στα 25.000 ευ ρώ τον δεί κτη
της εξόρ μη σης. 

Ευ χα ρι στού με τους φί λους και τις φί λες της εφη -
με ρί δας που έδω σαν: Δη μή τρης Ρ. 120 ευ ρώ, από
100 ευ ρώ οι: Τό νια Α., Ελ βί ρα Τ., Δή μη τρα Κ., Γρη -
γό ρης Ζ., Γιώρ γος Π., Δή μη τρα Π., Λευ τέ ρης Α., Χά -
ρης Λ. 80 ευ ρώ, Γιάν νης Σ. 70, από 60 ευ ρώ οι Βαγ -

γέ λης Μ. και Γιώρ γος Κ., από 50 ευ ρώ οι: Θα νά σης
Σ., Νά σος Μ., Φα νή Α., Στέ φα νος Σ., Χρυ σάν θη Μ.,
Μα ρι λέ να Δ., Αι μι λία Γ., Ευ γε νία Κ., Μά γκι Ν., Εύα Τ.,
Σταυ ρού λα Π., Γιάν νης Μ., Σά κης Κ., Δη μή τρης Μ.,
Αλέ ξαν δρος και Ελευ θε ρία Κ. 

Ευ χα ρι στού με επί σης τα σω μα τεία που γρά φτη -
καν συν δρο μη τές στην Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη: Ερ γα -
τι κό Κέ ντρο Κο ζά νης, Σύλ λο γος Ερ γα ζό με νων ΑΤΕ
Κάρ τα, ΠΟ ΣΕ-ΙΚΑ και ΠΟΣ ΠΕΡΤ.

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Σκάνδαλα στους από πάνω
Kίνημα στους από κάτω

O καπιταλισμός σήμερα

Aπό την Πανεργατική της 13 Δεκέμβρη

ΣΤΟ ΔΡΟ ΜΟ ΤΩΝ ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΕ ΩΝ,

ΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΗ ΜΕ ΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙ ΚΗ!

Πρωτοβουλία 

για την 

Πρωτομαγιά



Τ
ο ναυά γιο του Sea Dia mond έξω από τη Σα ντο ρί νη την Μ. Πέ μπτη
απο κα λύ πτει σε όλο το μέ γε θός της την εγκλη μα τι κή ασυ δο σία που
απο λαμ βά νουν οι εφο πλι στές με την σκαν δα λώ δη εύ νοια των κυ -

βερ νή σε ων όπως της ΝΔ και του υπουρ γού της του Κε φα λο γιάν νη. Ασυ δο -
σία που τώ ρα κό στι σε δυο αν θρώ πι νες ζω ές αλ λά που απει λεί αμέ τρη τες
άλ λες στο όνο μα του κέρ δους.. 

Οι πά ντες εί χαν λό γο που θα βυ θι στεί το πλοίο, ποι ος και που θα κά νει
τη ρυ μούλ κη ση και τη διά σω ση: η πλοιο κτή τρια εται ρεία, οι εται ρεί ες ρυ -
μουλ κών οι ασφα λι στι κές, οι πά ντες εκτός από το υπουρ γείο και τις αρ μό -
διες υπη ρε σί ες. Αυ τή εί ναι η αλή θεια, όσο και αν ο Κε φα λο γιάν νης προ -
σπα θεί να κά νει το άσπρο μαύ ρο από τα «πα ρά θυ ρα» των κα να λι ών. 

Το πλοίο, ηλι κίας 21 ετών, εί χε με τα σκευα στεί από την εται ρεία του Κω -
στά κη Λοί ζου σε κρουα ζιε ρό πλοιο πο λυ τε λεί ας και ρί χτη κε να κά νει κούρ -
σες στο Αι γαίο για να κρα τή σει η εται ρεία τα πρω τεία. Εί ναι συ νη θι σμέ νο
θέ α μα να πα ρα βγαί νουν τα επι βα τη γά και τα κρουα ζιε ρό πλοια ποιο θα
φτά σει πρώ το στον προ ο ρι σμό. Κά πως έτσι πρέ πει να εξη γεί ται και το μυ -
στή ριο της πρό σκρου σης στην χαρ το γρα φη μέ νη ξέ ρα. 

Το πλοίο ήταν τό σο φορ τω μέ νο, με τους 1.500 επι βά τες και τα 400 μέ λη
πλη ρώ μα τος, που όπως κα ταγ γέ λει και η ΠΕ ΜΕΝ εί χαν βά λει κό σμο σε κα -
μπί νες κά τω από την ίσα λο γραμ μή. Σε μια τέ τοια εγκλω βί στη καν οι δυο
γάλ λοι του ρί στες –πα τέ ρας και κό ρη- που έχα σαν άδι κα τη ζωή τους. 

Και με τά την πρό σκρου ση ξε κί νη σε ένα απί στευ το, μα κά βριο πα ζά ρι, της
πλοιο κτή τριας εται ρεί ας με τις ναυα γο σω στι κές που κρά τη σε για ώρες.
Δώ δε κα πο λύ τι μες ώρες χά θη καν. Το συμ βό λαιο υπο γρά φτη κε 2 ώρες
πριν βυ θι στεί το πλοίο.  Οι ναυα γο σω στι κές θέ λα νε συμ βό λαιο τύ που
Lloyds, οι ασφα λι στές της εται ρεί ες γκρί νια ζαν μην και φου σκώ σουν οι
απο ζη μιώ σεις, και με ένα «μυ στή ριο» τρό πο το πλοίο οδη γή θη κε να βυ θι -
στεί στα 140 μέ τρα βά θος από τα αβα θή που βρι σκό ταν. Ισως το να βυ θι -
στεί κό στι ζε λι γό τε ρο από το να επι σκευα στεί...

Πολ λοί μι λά νε για «ερα σι τε χνι σμό» και «κλασ σι κό ελ λη νι κό αλα λούμ».
Χά ος και ερα σι τε χνι σμός σί γου ρα, αλ λά αυ τά εί ναι το σή μα κα τα τε θέν της
ελεύ θε ρης αγο ράς. Και η ναυ τι λία, ιδιαί τε ρα η ακτο πλο ϊα και ο του ρι σμός
βρί σκε ται ολο κλη ρω τι κά στα χέ ρια της λε γό με νης «ιδιω τι κής πρω το βου λί -
ας». Οταν κα θυ στε ρεί ένα δρο μο λό γιο της Ολυ μπια κής τα «πα πα γα λά κια»
της αγο ράς βγαί νουν αμέ σως να μι λή σουν για την «ολυ μπια κή τα λαι πω ρία»
του δη μο σίου. Οταν οι εφο πλι στές στέλ νουν στο πά το κα ρά βια με αν θρώ -
πους, τό τε το πα ρα μύ θι αλ λά ζει και ξαφ νι κά ο ένο χος γί νε ται «αό ρα τος». 

Bασιλιάς του Tουρισμού

Αλ λά δεν εί ναι. Τον Σε πτέμ βρη του 2000 ήταν ο Σφη νι άς της Μι νό αν με
το ναυά γιο του Σα μί να. Και τώ ρα εί ναι ο Κ. Λοϊ ζος. Και οι δυο «αστέ ρια»
της αγο ράς και «δαι μό νιοι» επι χει ρη μα τί ες.  

Ο όμι λος Λούη δια θέ τει 14 ξε νο δο χεία στην Ελ λά δα, 12 στην Κύ προ και
12 κρουα ζιε ρό πλοια. Ο Λοϊ ζος εί ναι «βα σι λιάς του μα ζι κού φθη νού του ρι -
σμού της Με σο γεί ου» και η αιχ μή του δό ρα τος αυ τού που η Κα θη με ρι νή της
15 Απρί λη πε ρι έ γρα ψε ως «η μα ζι κό τε ρη εί σο δος επεν δυ τι κών κε φα λαίων
από το εξω τε ρι κό στον χώ ρο του ελ λη νι κού του ρι σμού [που] έγι νε από Κύ -
πριους επι χει ρη μα τί ες από τα μέ σα της δε κα ε τί ας του ’90 εως σή με ρα.» 

Οι κυ βερ νή σεις φρο ντί ζουν να του δί νουν δω ρά κια, όπως και σε όλους
τους εφο πλι στές. Δω ρά κια εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ. Οπως η απαλ λα γή από τις
ει σφο ρές στο ΝΑΤ για τα κρουα ζιε ρό πλοια που υπέ γρα ψε ο Κε φα λο γιάν -
νης. Δέ κα εκα τομ μύ ρια ευ ρώ έχα σε το –ελ λειμ μα τι κό- Τα μείο των ναυ τι -
κών. Από αυ τό το χο ρό δεν θα μπο ρού σε να λεί ψει βέ βαια και η Εκ κλη σία
με τον «προ σκυ νη μα τι κό του ρι σμό» και τις «ιε ρές κρουα ζι έ ρες» με τα
κρουα ζιε ρό πλοια της Λού ης, κό στους 250.000 ευ ρώ που τα πλη ρώ νει ο
ΕΟΤ. Τον Οκτώ βρη του 2005, δυο βρε τα νοί του ρί στες εί χαν πε θά νει σε ξε -
νο δο χείο της Λού ης στην Κέρ κυ ρα, όταν από το χα λα σμέ νο κλι μα τι στι κό
διέ ρευ σε μο νο ξεί διο του άν θρα κα. Το υπουρ γείο Του ρι στι κής Ανά πτυ ξης
υπο τί θε ται ότι εί χε αφαι ρέ σει την άδεια από το ξε νο δο χείο. Το οποίο,
όμως, λει τούρ γη σε κα νο νι κό τα τα το Πά σχα. 

Οι εφο πλι στές που κυ ριαρ χούν στο Αι γαίο –έλ λη νες και κύ πριοι- εί ναι
και λει τουρ γούν όπως κά θε με γά λη εται ρεία και πο λυε θνι κή: βά ζο ντας το
κέρ δος τους πά νω από τους αν θρώ πους και το πε ρι βάλ λον. Αυ τό δεί χνει
το ναυά γιο του Sea Dia mond. Αγρια εκ με τάλ λευ ση για τα πλη ρώ μα τα,
αδια φο ρία για τη ζωή και των ναυ τι κών και των επι βα τών, και εκα το ντά δες
τό νοι μα ζούτ που απει λούν τη Σα ντο ρί νη. 

Κά θε φο ρά που γί νε ται ένα τέ τοιο ναυά γιο-έγκλη μα ακού με από τους
επι σή μους και μη ότι «θα απο δο θούν οι ευ θύ νες», το «μα χαί ρι θα φτά σει
μέ χρι το κό κα λο» και άλ λες τέ τοιες υπο κρι τι κές αε ρο λο γί ες. Κι η συ νέ χεια
εί ναι οι εφο πλι στές να κά νουν χρυ σά κέρ δη κρα τώ ντας ομή ρους ερ γα ζό -
με νους, νη σιώ τες και επι βά τες.  

Τον Σε πτέμ βρη του 2000 στις δια δη λώ σεις που γί νο νταν στον Πει ραιά με -
τά το ναυά γιο του Σα μί να ακου γό ταν το σύν θη μα «άπλη στοι φο νιά δες εφο -
πλι στές τα κέρ δη σας κο στί ζουν αν θρώ πι νες ζω ές».  Αυ τός ο ομ φά λιος λώ -
ρος πρέ πει να κο πεί αν θέ λου με να μην ξα να δού με τέ τοιες τρα γω δί ες. Ο
πλού τος των εφο πλι στών να πε ρά σει στο δη μό σιο, στα χέ ρια της κοι νω νίας. 
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Τ
ην ίδια στιγ μή που οι ερ γα ζό με νοι αγα να κτούν κά θε
μέ ρα και πε ρισ σό τε ρο με το με γά λο φα γο πό τι των
«σύν θε των προϊ ό ντων» των «δο μη μέ νων ομο λό γων»

που ρη μά ξα νε τα απο θε μα τι κά των ασφα λι στι κών τους τα μεί -
ων, ο Κα ρα μαν λής και ο Αλο γο σκού φης πα ρι στά νουν τις
αθώ ες πε ρι στε ρές. «Η κυ βέρ νη ση δεν έχει ού τε να κρύ ψει τί -
πο τα ού τε να φο βη θεί τί πο τα», δή λω σε ο Αλο γο σκού φης σε
συ νέ ντευ ξή του στην Κα θη με ρι νή της Κυ ρια κής. Ο Κα ρα μαν -
λής μί λη σε την ιδια μέ ρα στους ΟΝ ΝΕ Δί τες, λέ γο ντας ότι η
στά ση της κυ βέρ νη σης «απο τε λεί πα ρά δειγ μα μη δε νι κής
ανο χής» απέ να ντι στη δι α φθο ρά. Εδώ ται ριά ζει η πα ροι μία
φω νά ζει ο κλέ φτης... 

Οι απο κα λύ ψεις συ νε χί ζο νται. Κα ταρ χήν για την έκτα ση
του τζό γου με τα απο θε μα τι κά. Σύμ φω να με την Ελευ θε ρο τυ -
πία της Δευ τέ ρας 16 Απρί λη, πε ρί που το «40% των απο θε μα -
τι κών όλων των Τα μεί ων, που κα νο νι κά θα έπρε πε να εί ναι το -
πο θε τη μέ να σε ομό λο γα εγ γυ η μέ νης από δο σης στην Τρά πε -
ζα της Ελ λά δος (κο ντά στα 9,5 δις ευ ρώ στις 31/12/2005)»
κα τέ λη ξαν «στα δο μη μέ να ομό λο γα αμ φι βό λου από δο σης
που ...δό μη σε το υπουρ γείο Οι κο νο μι κών και ο αρ μό διος
υφυ πουρ γός Π. Δού κας σε συ νερ γα σία με τρα πε ζι κούς ομί -
λους του εσω τε ρι κού και του εξω τε ρι κού...». Πα ρα κά τω το
ρε πορ τάζ ανα φέ ρει «ιδιαί τε ρες επι δό σεις σε αυ τό το πα ιχνί δι
με την πε ριου σία των ασφα λι σμέ νων ση μεί ω σαν έξι τα μεία.
Το γνω στό ΤΕ Α ΔΥ, το τα μείο των  ερ γα ζό με νων σε φαρ μα -
κευ τι κές (ΤΕ ΑΥ ΦΕ), το Ζύ θου και Πο τών (ΤΕ Α ΠΟΖΠ) το Τρο -
φί μων (ΤΕ ΑΥ ΕΤ), το Υγειο νο μι κών (ΤΣΑΥ) και το ΤΕ Α ΠΟ ΚΑ
των (ιδίων των) ερ γα ζό με νων στα ασφα λι στι κά τα μεία». Ο
Τσι του ρί δης και ο Ρου σό που λος έτρε ξαν τη Δευ τέ ρα να δια -
ψεύ σουν ότι το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το Τα μείο Πρό νοιας των Δη μο -
σί ων Υπαλ λή λων «σπά σα νε» με ζη μιά 25% τέ τοια ομό λο γα
για να πλη ρώ σουν εφά παξ και συ ντά ξεις. Την ίδια στιγ μή το
Τα χυ δρο μι κό Τα μιευ τή ριο, που η ΝΔ το εί χε στη κορ φή της
λί στας των ιδιω τι κο ποιή σε ων, απο δει κνύ ε ται ότι υπέ στη ζη -
μιά 126 εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ από «εναλ λα κτι κές επεν δύ σεις». 

Επί σης, το ίδιο εξορ γι στι κές εί ναι κι οι λί γες λε πτο μέ ρειες
που βγαί νουν στο φως για το πώς στή θη κε η τσό χα για τον
τζό γο, για το τρό πο δη λα δή που οι πά ντες από την JP Mor -
gan μέ χρι την Ακρό πο λις Χρη μα τι στη ρια κή τσι μπού σαν τις
πα χυ λές  τους προ μή θει ες που λώ ντας και ξα να που λώ ντας το
«κρυ φό ομό λο γο» σε εται ρεί ες και με σά ζο ντες από το Λον δί -
νο στο Μό να χο από κει στην Κύ προ και την Αθή να μέ χρι τα
ανα πό φευ κτα Νη σιά Κάϊ μαν.  Ο ένας που λού σε στον άλ λο
υπερ τι μο λο γη μέ να το ομό λο γο και όλοι μα ζί πί να νε στην
υγειά του κο ρόϊ δου, των ασφα λι σμέ νων δη λα δή. Τα Τα μεία
έχα σαν 22.540.000 εκατ ευ ρώ μό νο από την με σο λά βη ση της
North As set Ma na ge ment του Πα πα μαρ κά κη και της Ακρό πο -
λης, χώ ρια την προ μή θεια της JP Mor gan. Και μι λά με μό νο
για ένα από τα «δο μη μέ να ομό λο γα» που άρ χι σαν να αγο ρά -
ζουν τα τα μεία –και όχι μό νο- τα τε λευ ταία χρό νια. 

Τώ ρα, ο Αλο γο σκού φης, ο Δού κας και οι υπό λοι ποι προ -
σπα θούν να κα λύ ψουν τα ίχνη αυ τού του σκαν δά λου επι -
στρα τεύ ο ντας το ένα με τά το άλ λο τα πιο εξορ γι στι κά επι χει -
ρή μα τα. Για πα ρά δειγ μα, λέ νε, ότι το ελ λη νι κό δη μό σιο ωφε -
λή θη κε από τη σύμ βα ση με την JP Mor gan αφού δα νεί στη κε
τα 280 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ, με χα μη λό τε ρο επι τό κιο –κα τά 16
μο νά δες. Εμείς, λέ νε, κά να με σω στά τη δου λε ιά μας, από κει
και πέ ρα για το αν έχα σαν τα τα μεία φταί νε οι «αδα είς» διοι -
κή σεις τους και κά ποιοι «άπλη στοι χρη μα τι στές» σύμ φω να με
εκ φρά σεις του Αλο γο σκού φη. Εί ναι πραγ μα τι κά πρό κλη ση
απέ να ντι στους ερ γα ζό με νους και τους συ ντα ξιού χους που
βλέ που νε τον ιδρώ τα τους να γί νε ται φτε ρά, οι υπουρ γοί της
ΝΔ να απα ντά νε πε ρί που με το «ας προ σέ χα τε». 

Την ίδια στιγ μή η κυ βέρ νη ση κα τα θέ τει στη βου λή την τρο -
πο λο γία για τον τρό πο επι λο γής των διοι κή σε ων των τα μεί -

ων, που υπο τί θε ται θα τα «θω ρα κί σει» για να μην κά νουν τα
ίδια «λά θη». Κι αυ τή εί ναι μια πρό κλη ση. Μια πε ντα με λής επι -
τρο πή που ορί ζε ται από το υπουρ γείο θα επι λέ γει τις διοι κή -
σεις των τα μεί ων (πλην ΙΚΑ και ΟΑ ΕΕ). Οι εκ πρό σω ποι της
Επι τρο πής Κε φα λαι α γο ράς και της Τρά πε ζας της Ελ λά δας
θα έχουν βέ το στην επι λο γή του υπο ψη φίου. Δη λα δή,  οι «θε -
σμοί» που δεν έκα ναν τί πο τα για να προ στα τέ ψουν τα τα μεία
από τη λε η λα σία θα τους εξα σφα λί σουν την «επαρ κή» και
«χρη στή διοί κη ση». 

Τα ασφα λι στι κά τα μεία, λέ ει η προ πα γάν δα που επι στρα -
τεύ ει η κυ βέρ νη ση, έχουν πέ σει θύ μα τα των «κομ μα τό σκυ -
λων» και των «ερ γα το πα τέ ρων» που κά θο νται στις κα ρέ κλες
των διοι κή σε ων. Αυ τό που τους χρειά ζε ται εί ναι «άν θρω ποι
της αγο ράς».  Λες και δεν εί ναι η βου τιά στη τε λευ ταία λέ ξη
της «αγο ράς» -των στοι χη μά των που στή νουν οι διε θνείς κερ -
δο σκό ποι με τα διά φο ρα «σύν θε τα ομό λο γα»- που οδή γη σαν
στη λε η λα σία των απο θε μα τι κών των τα μεί ων. Η ατζέ ντα των
νε ο φι λε λεύ θε ρων «με ταρ ρυθ μί σε ων» του Κα ρα μαν λή και στο
ασφα λι στι κό, σε αυ τή την κα τεύ θυν ση οδή γη σε. 

Τα ασφα λι στι κά τα μεία δεν χρειά ζο νται πε ρισ σό τε ρους
«αν θρώ πους της αγο ράς». Χρειά ζε ται να απε μπλα κούν από
τον ενα γκα λι σμό αυ τής της κερ δο σκο πι κής συμ μο ρί ας των
γιά πη δων και των τρα πε ζι τών. Η πε ριου σία τους, εί ναι οι ει -
σφο ρές των ερ γα ζό με νων. Αυ τοί πρέ πει να τη δια χει ρι στούν.
Αντί για διοι κη τι κά συμ βού λια γε μά τα εκπροσώ πους των τρα -
πε ζι τών και γρα φειο κρά τες της κυ βέρ νη σης, εί ναι και ρός να
δι εκ δι κή σου με η διοί κη ση των τα μεί ων και η δια χεί ρι ση της
πε ριου σί ας τους να πε ρά σει στα χέ ρια των ερ γα ζό με νων. Ξέ -
ρου με πο λύ κα λύ τε ρα να τα δια χει ρι ζό μα στε προς όφε λος
των ασφα λι σμέ νων, των συ ντα ξιού χων κι όλης της κοι νω νί ας.
Με αυ τή την προ ο πτι κή να βγού με στην απερ γία και τη δια -
δή λω ση της Πρω το μα γιάς που θα έχει σύν θη μα «δώ στε πί σω
τα κλεμ μέ να» και στις επό με νες απερ για κές κι νη το ποιή σεις
που υπό σχε ται η ηγε σία της ΓΣΕΕ.

Λέανδρος Mπόλαρης

TO ΣKANΔAΛO 
TΩN EΦOΠΛIΣTΩN“Δομημένο” 

το σκάνδαλο 
με τα ομόλογα

Tο στοίχημα της κερδοσκοπίας πέφτει έξω. H ψαλίδα ανάμεσα

στα μακροχρόνια  ( πάνω γραμμή) και τα βραχυχρόνια

επιτόκια (κάτω γραμμή) κλείνει
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Η
Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μί λη σε με
τον Τζο Βα λέν θια από την Ενω -
ση Φι λιπ πι νέ ζων Ερ γα τών «Ka sa -

pi», που επι σκέ φτη κε τους με τα νά στες
από τις Φι λιπ πί νες που ερ γά ζο νταν στο
Sea Dia mond. 

Πώς μά θα τε για τους συ μπα τριώ τες σας

που ερ γά ζο νταν στο Sea Dia mond;

Από τους 400 ερ γα ζό με νους στο Sea
Dia mond οι 80 εί ναι από τις Φι λιπ πί νες.
Αμέ σως με τά το ατύ χη μα τους με τέ φε -
ραν σε ένα άλ λο πλοίο της εται ρεί ας, το
Eme rald που βρι σκό ταν στο Πέ ρα μα για
επι σκευ ές. Μας πή ραν τη λέ φω νο το
Σάβ βα το που μας πέ ρα σε και μας εί παν
ότι κά ποιοι από αυ τούς δεν θέ λουν να
ξα να δου λέ ψουν στην εται ρεία και θέ -
λουν να γυ ρί σουν πί σω στις Φι λιπ πί νες.
Αμέ σως μί λη σα με τον Πέ τρο Κων στα -
ντί νου από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ
και πή γα με στο Πέ ρα μα για να τους
βρού με. Το πλοίο δεν ήταν εκεί. Με τά
πή γα με στη Δρα πε τσώ να, με τά στον Αγ.
Γε ώρ γιο στο Κε ρα τσί νι και τε λι κά βρή κα -
με το πλοίο στο Διε θνές Λι μά νι στον Πει -
ραιά.

Σε τι κα τά στα ση εί ναι τα παι διά ;

Η εται ρεία δεν τους έδω σε ού τε μία
μέ ρα άδεια. Μό λις έγι νε το ατύ χη μα
τους με τα φέ ρα νε αμέ σως στο Eme rald
και τους έβα λαν να δου λέ ψουν.  Οι πε -

ρισ σό τε ροι θέ λουν να συ νε χί σουν να
δου λέ ψουν, αλ λά υπάρ χουν 11, που
έχουν πά θει ψυ χο λο γι κό σοκ και θέ λουν
να γυ ρί σουν στις Φι λιπ πί νες. Αυ τοί που
θέ λουν να συ νε χί σουν τη δου λε ιά έφυ -
γαν ήδη με το Eme rald. Από τους 11
τρία παι διά νο ση λεύ ο νται σε μία ιδιω τι κή
κλι νι κή, στον Αγ. Νι κό λα, και άλ λοι οκτώ
βρί σκο νται σε ένα ξε νο δο χείο κο ντά στο
λι μά νι. Αυ τοί που θέ λουν να γυ ρί σουν
πε ρι μέ νουν τα ει σι τή ρια αλ λά στε να χω -
ριού νται για δύο πράγ μα τα.

Το ένα εί ναι για τί θέ λουν ένα πι στο -
ποι η τι κό υγεί ας από την κλι νι κή. Για τί
όταν γυ ρί σουν στις Φι λιπ πί νες πρέ πει να
έχουν ένα πι στο ποι η τι κό που να δεί χνει
ότι ανα γκά στη καν να φύ γουν, για τί
έχουν ψυ χο λο γι κά προ βλή μα τα. Αυ τοί
που με τα φέρ θη καν στην ιδιω τι κή κλι νι -
κή, που δεν εί ναι ακρι βώς κλι νι κή εί ναι
πε ρισ σό τε ρο ξε νώ νας, κά ποια στιγ μή
τους έδω σαν ένα χαρ τί που έλε γε  ότι
νο ση λεύ τη καν για με τα τραυ μα τι κό σοκ.
Αυ τό το χαρ τί το πή ρε ο Για τρός του κα -
ρα βιού και με τά από λί γο το κα ρά βι τη -
λε φώ νη σε στην κλι νι κή και τους εί πε να
μην δώ σε τε σε κα νέ να χαρ τιά. Τώ ρα οι
συ γκε κρι μέ νοι δεν έχουν κα νέ να χαρ τί
στο χέ ρι τους που λέ ει ότι νο ση λεύ τη -
καν. Τώ ρα η κλι νι κή λέ ει ότι δεν μπο ρεί -
τε να πά ρε τε από εμάς πι στο ποι η τι κό,
μό νο από την εται ρεία. Και η εται ρεία
δεν τους τα δί νει.

Το δεύ τε ρο εί ναι για τα λε φτά. Η
εται ρεία Λού ης υπο σχέ θη κε να δώ σει
2.000 δο λά ρια για τα πράγ μα τα που χά -
σα νε, αλ λά μέ χρι στιγ μής έδω σε μό νο
1.000. Αυ τοί που έχουν απο φα σί σουν να
δου λέ ψουν μπο ρεί να πά ρουν το άλ λο
πο σό, αλ λά αυ τοί που απο φά σι σαν να
φύ γουν θα τα χά σουν. 

Τι σας εί παν για το ναυά γιο;

Ενας  από αυ τούς που μι λή σα με,  δού -
λευε κά τω στη μη χα νή του πλοί ου. Μας
εί πε ότι άκου σε έναν θό ρυ βο και ξαφ νι κά
ένας βρά χος μπή κε μέ σα στο πλοίο. Σβή -
σα νε τα φώ τα και αμέ σως έτρε ξε επά νω.
Δεν υπήρ χε που θε νά σω σί βιο και μά λι -
στα ο ίδιος δεν ήξε ρε καν να κο λυ μπά ει.
Τώ ρα έχει υπο στεί τέ τοιοι σοκ που δεν
μπο ρεί καν να βλέ πει θά λασ σα.  Με τα -
τραυ μα τι κό σοκ εί ναι πι θα νόν να έχουν
πολ λοί. Σε κά ποιο υς εκ δη λώ θη κε τώ ρα
και σε κά ποιο υς θα εκ δη λω θεί με τά. Δεν
εί ναι μό νο παι διά από τις Φι λιπ πί νες που
δού λευαν στο Sea Di amond εί ναι και από
άλ λες χώ ρες. Από τη Βουλ γα ρία και το
Εκου α δόρ. Οι πιο πολ λοί φο βού νται, δεν
λέ νε τι θέ λουν. Εχουν απέ να ντι τους
έναν τοί χο. Οι πε ρισ σό τε ροι αι σθά νο νται
απο μο νω μέ νοι. Δεν εί ναι συν δι κα λι σμέ νοι
και δεν μπο ρούν να δι εκ δι κή σουν τα δι -
καιώ μα τά τους. Να σκε φτεί τε ότι μας εί -
παν ότι ο μι σθός τους δεν ξε περ νά τα
185 δο λά ρια το μή να.

Μ
ε επι τυ χία έγι νε το Σάβ βα το 14 Απρί λη
το μο νο ή με ρο που ορ γά νω σε η Συμ μα -
χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο Μα θη τών

στο Πο λυ τε χνείο. Οι πρω τα γω νι στές του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος, από δε κά δες σχο λεία συ ζή -
τη σαν για τις εμπει ρί ες τους από την συμ με το χή
τους στο αντι πο λε μι κό κί νη μα και τις  κα τα λή -
ψεις στα σχο λεία κό ντρα στις επι θέ σεις της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ, αλ λά και τη συ νέ χεια αυ τών
των μα χών. 

Το μο νο ή με ρο ξε κί νη σε με την πρώ τη άμε ση
μά χη που έχουν να δώ σουν οι μα θη τές ενά ντια
στα σχέ δια της κυ βέρ νη σης για στρά τευ ση στα
18 και τη στρά τευ ση των κο ρι τσιών. Την ει σή γη -
ση έκα ναν η Ελ πί δα Κα μπά νη από το ΣΕΚ, ο Γιάν -
νης Αθα να σό που λος από 1ο Ενιαίο Λύ κειο Αγ.
Πα ρα σκευής και ο Ορέ στης Ηλί ας από το 1ο Γυ -
μνά σιο Βρι λησ σίων. «Το αντι πο λε μι κό κί νη μα δεν
πρό κει ται να επι τρέ ψει να πε ρά σουν αυ τές οι επι -
θέ σεις», τό νι σε η Ελ πί δα. «Η κυ βέρ νη ση θέ λει με
αυ τόν τον τρό πο να τι μω ρή σει τη νέα γε νιά. Θα
συ νε χί σου με κά νο ντας τα σχο λεία μας αντι πο λε -
μι κά ορ μη τή ρια με στό χο να κά νου με πα τσα βού -
ρι τα σχέ δια του Μεϊ μα ρά κη». «Θα τσα κί σου με
αυ τά τα σχέ δια όπως τσα κί σα με την ανα θε ώ ρη -
ση του Αρ θρου 16», εί πε ο Γιάν νης. «Με τους
αγώ νες μας  όλο το προ η γού με νο διά στη μα απο -
δεί ξα με ότι έχου με δύ να μη να τους στα μα τή σου -

με και θα συ νε χί σου με με τον ίδιο τρό πο. Στό χος
μας εί ναι να γκρε μί σου με αυ τή την κυ βέρ νη ση
και να χτί σου με μία άλ λη κοι νω νία για τα συμ φέ -
ρο ντα των πολ λών». «Το σχο λείο μας συμ με τεί χε
με πα νώ στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 17
Μάρ τη», εί πε ο Ορέ στης. «Αυ τό έπαι ξε τε ρά στιο
ρό λο. Την επό με νη ημέ ρα τα παι διά μέ σα στις
τά ξεις φώ να ζαν «αντι κα πι τα λί στα» και χτύ πα γαν
τα χέ ρια τους στα θρα νία. Στην πα ρέ λα ση της
25ης Μαρ τίου πή γα με φο ρώ ντας αντι πο λε μι κά
αυ το κόλ λη τα. Υπάρ χει ένα νέο κί νη μα μα θη τών
και χρειά ζε ται να το ορ γα νώ σου με φτιά χνο ντας
ομά δες μέ σα σε κά θε σχο λείο». Στη συ ζή τη ση
μπή καν πά ρα πολ λά ερω τή μα τα. «Μή πως χρειά -
ζε ται στρα τός για την Αμυ να;», «Θέ λου με να κα -
ταρ γη θεί ο στρα τός, πώς μπο ρεί να γί νει αυ τό;»
Ηταν με ρι κά από αυ τά. 

Αμέ σως με τά ακο λού θη σε βί ντεο από το με -
γά λο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ τη.
Στη δεύ τε ρη συ ζή τη ση με θέ μα «Η μά χη ενά ντια
στη βά ση του 10 στις πα νελ λα δι κές εί ναι μά χη
για δη μό σια και δω ρε άν παι δεία», την ει σή γη ση

έκα ναν ο Νί κος Σκια δάς από την Συ ντο νι στι κή
κα τά λη ψης του ΤΕΙ Ρε θύ μνου και η Νί κη Πα πα -
δο πού λου από 3ο Ενιαίο Λύ κειο Πε ρι στε ρίου. «Η
βά ση του 10 ήταν η πρώ τη με ταρ ρύθ μι ση της
κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή προ κει μέ νου να ξε κι νή -
σει το ξε πού λη μα της Δη μό σι ας Παι δεί ας» εί πε
ο Νί κος. «Το απο τέ λε σμα ήταν  χι λι ά δες παι διά
που κό πη καν στις πα νελ λα δι κές να στρα φούν
προς τις ιδιω τι κές σχο λές, να κλεί σουν πολ λά
τμή μα τα ΤΕΙ».  Η Νί κη θύ μι σε τις κα τα λή ψεις
των μα θη τών που ξέ σπα σαν αυ τή τη χρο νιά ενά -
ντια στη βά ση του 10. «Η κα τά λη ψή μας εί χε με -
γά λη επι τυ χία. Φτά σα με να ορ γα νώ σου με δια δή -
λω ση μέ σα στο Πε ρι στέ ρι όπου ο κό σμος μας
έλε γε μπρά βο. Με τις μά χες μας μπο ρού με να
κα τα φέ ρου με να μπαί νου με όλοι στα πα νε πι στή -
μια και να φτιά ξου με μια κα λύ τε ρη κοι νω νία».
Στη διάρ κεια της συ ζή τη σης η Ελί να μί λη σε για
το πώς ορ γα νώ θη κε η κα τά λη ψη στο σχο λείο
της. «Στο σχο λείο μου υπάρ χει επα να στα τι κό
πνεύ μα. Κά θε Δευ τέ ρα κά να με συ νέ λευ ση και
ψη φί ζα με τη συ νέ χι ση της κα τά λη ψης. Εί χα με

μία εφο ρευ τι κή επι τρο πή όπου συμ με τεί χαν πέ -
ντε μα θη τές, δύο κα θη γη τές και δύο από το
σύλ λο γο γο νέ ων και ψη φί ζα με με κάλ πη. Κά να με
κα τά λη ψη τέσ σε ρις εβδο μά δες. Οι κα θη γη τές
και οι γο νείς ήταν μα ζί μας. Ορ γα νώ να με μα ζι κά
κα τε βά σμα τα στις πο ρεί ες με τα πα νώ μας». 

Το τρί το θέ μα ήταν αφιε ρω μέ νο στην πά λη
ενά ντια στο Ρα τσι σμό, τον Εθνι κι σμό, την Ομο -
φυ λο φο βία και τους Φα σί στες. Την ει σή γη ση
έκα ναν ο Στέ λιος Μι χα η λί δης από το Παν. Ρε θύ -
μνου η Ελί να Γρύλ λη από το Ζάν νειο Πει ρα μα τι -
κό Γυ μνά σιο Πει ραιά και ο Μά ριος Αλέ ξης από
το 1ο ΤΕΕ Με τα ξουρ γεί ου. Και σε αυ τό το θέ μα
η συ ζή τη ση ήταν πο λύ πλού σια.  Η Ελί να τό νι σε
ότι οι φα σί στες εί ναι ένας υπαρ κτός κίν δυ νος,
όπως φά νη κε από την πρό σφα τη προ σπά θειά
τους να κά ψουν το βι βλίο της ιστο ρί ας στην πα -
ρέ λα ση της 25ης Μαρ τίου. Στο θέ μα των φα σι -
στών ανα φέρ θη κε και Μά ριος, ενώ στη διάρ κεια
της συ ζη τή σεις μπή καν πολ λά ερω τή μα τα  όπως
το τι απα ντά με σε αυ τούς που λέ νε ότι οι Αλ βα -
νοί φταί νε για την ανερ γία και για  την εγκλη μα -
τι κό τη τα.

Ολοι έφυ γαν εν θου σια σμέ νοι και με πολ λά πε -
ρισ σό τε ρα επι χει ρή μα τα και  απο φα σι σμέ νοι να
κερ δί σουν ακό μα πε ρισ σό τε ρους συμ μα θη τές
στο αντι πο λε μι κό κί νη μα και στις επα να στα τι κές
ιδέ ες, ορ γα νώ νο ντας τη συμ με το χή των συμ μα -
θη τών τους στο τρι ή με ρο του Μαρ ξι σμού 2007.             

OI ΦIΛIΠΠINEZOI NAYTEPΓATEΣ TOY SEA DIAMOND

Aπό το σοκ του ναυάγιου 
στην αναισθησία της εταιρείας

«Θα τσακίσουμε 
αυτά τα σχέδια»

MAΘHTEΣ ENANTIA ΣTHN ΣTPATEYΣH ΣTA 18

Μα ζί με τον Τζό Βα λέν θια και τον ναυ τερ γά τη Σέ ζαρ( ναυα γός ο ίδιος
πρίν από δέ κα χρό νια) και τον ναυ τερ γά τη συν δι κα λι στή από το Αμ βούρ γο
Ρέι μοντ ανα ζη τή σα με τους ναυ τερ γά τες του Sea Dia mond. Η εται ρία όλες
αυ τές τις μέ ρες έκα νε τα πά ντα για να εμ φα νί σει ως «μι κρο πα ρά λη ψη» τον
πνιγ μό των δύο γάλ λων επι βα τών σε μια εξαι ρε τι κά πε τυ χη μέ νη επι χεί ρη ση
διά σω σης. Η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη την απο κά λε σε μά λι στα «εθνι κή επι τυ -
χία» εκ φρά ζο ντας τον κυ νι σμό των εφο πλι στών και των επι χει ρη μα τιών που
εξα κο λου θούν να κοι μού νται ήσυ χοι και να ονει ρεύ ο νται κέρ δη,κέρ δη,κέρ -
δη…

Πά νω απ όλα η εται ρία ήθε λε να δώ σει την ει κό να ότι όλα συ νε χί ζο νται
όπως πριν και οι ερ γα ζό με νοι στο κα ρά βι δεν αντι με τώ πι σαν κα νέ να πρό -
βλη μα. Φρό ντι σαν να τους με τα φέ ρουν στα γρή γο ρα να δια μεί νουν  και να
δου λέ ψουν κι όλας(!) στο υπό επι σκευή Eme rald στη Ζώ νη Πε ρά μα τος και
να κά νουν μα ζί στα γρή γο ρα βρα δι νό δο κι μα στι κό τα ξί δι για να βρί σκε ται
έγκαι ρα το Eme rald στον Πει ραιά για ανα χώ ρη ση στις επό με νες πε ρι πέ τει -
ες της εται ρίας Λού ης. Βρή κα με τους ναυ τερ γά τες ανή συ χους να ανα ρω -
τιού νται για το μέλ λον τους αλ λά και κά ποιο υς που κα τέ λη ξαν με με τα -
τραυ μα τι κό σόκ λό γω ναυα γί ου σε κλι νι κή.

Η αλή θεια εί ναι ότι χρειά στη κε μια τέ τοια πα ρέμ βα ση και μια ρα διο φω -
νι κή εκ πο μπή για να κι νη το ποι η θεί ένας μη χα νι σμός από την εται ρία και
την πρε σβεία των Φι λιπ πί νων. Οι νο ση λευό με νοι εί χαν την υπο στή ρι ξη μας
στο να απαι τή σουν και τε λι κά να κερ δί σουν απο ζη μιώ σεις 2000 δο λα ρί ων
και τα έγ γρα φα τους για να γυ ρί σουν πί σω με τον φό βο στην καρ διά.

Όπως εί πε ο Σέ ζαρ σε ελ λη νι κά κα ρά βια απα σχο λού νται πά νω από πέ ντε
χι λι ά δες ναυ τερ γά τες και πε ρί που χί λιοι σε γιώτ πλου σί ων. «Χρειά ζε ται να
τους ορ γα νώ σου με για τί η απλη στία των ερ γο δο τών ση μαί νει κίν δυ νο για
τις ζω ές, εκ βια σμούς και δου λε ιά ατέ λει ω των ωρών ακό μα και σαν υπη ρέ -
τες στα σπί τια τους».

Εί ναι βέ βαιο ότι οι ναυ τερ γά τες άξι ζαν την στή ρι ξη της ΠΝΟ και των σω -
μα τεί ων στην ίδια την Σα ντο ρί νη αλ λά και στο Πει ραιά. Το δια πι στώ σα με
όσοι βρε θή κα με κο ντά τους.

Πέτρος Kωνσταντίνου



Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων πέ τυ χε
νί κες, τσά κι σε πολ λά από τα σχέ δια
της Νέ ας Δη μο κρα τί ας, τσα λά κω σε το
προ φίλ του με ταρ ρυθ μι στή που πλά σα -
ρε ο Κα ρα μαν λής και συ νο λι κά άλ λα ξε
την ει κό να στις σχο λές. Δεν πρέ πει να
επι τρέ ψου με να γυ ρί σουν στην "ομα λό -
τη τα" και στους ρυθ μούς που εί χαν
πριν από αυ τό το με γα λειώ δες κί νη μα.

Συ νε χί ζου με στο δρό μο που άνοι ξαν
οι κα τα λή ψεις, ενω τι κά και ρι ζο σπα στι -
κά. Με αυ τόν τον τρό πο πρέ πει να δώ -
σου με όλες τις μά χες που έρ χο νται και
η πρώ τη εί ναι αυ τή των φοι τη τι κών
εκλο γών. Τα κομ μά τια που πρω το στα -
τούν στο κί νη μα, προ σα να το λί ζο νται
σε μια κοι νή εκλο γι κή κά θο δο.

Για να απο μο νω θεί η ΔΑΠ και κά θε
φω νή που στη ρί ζει την επέ λα ση της
αγο ράς στις σχο λές.

Για να εκ φρα στούν με μα ζι κό τρό πο
οι χι λι ά δες ανέ ντα χτοι αγω νι στές και
αγω νί στριες που κα θο ρί ζουν το κί νη μα
ένα χρό νο τώ ρα.

Για την πιο πλα τιά δρά ση της ρι ζο -
σπα στι κής αρι στε ράς σε όλα τα ζη τή -
μα τα, για να συ νε χί σου με με νι κη φό ρα
και ανα τρε πτι κά κι νή μα τα. 

Αν πε τύ χει αυ τή η προ σπά θεια θα
εί ναι ένα ση μα ντι κό βή μα στη δια δι κα -
σία ανα σύν θε σης μι ας μα ζι κής ρι ζο -
σπα στι κής αρι στε ράς. Μπο ρού με να
χτί σου με τη νέα αρι στε ρά της αντι κα -
πι τα λι στι κής προ ο πτι κής και όχι κι νη -
μά των δια μαρ τυ ρί ας και συμ βι βα σμού.

Ολη η κοι νω νία έχει τα μά τια της
στραμ μέ να στις δια δι κα σί ες του φοι τη -
τι κού κι νή μα τος αυ τή την πε ρίο δο. Μια
πι θα νή επι τυ χία αυ τού του εγ χει ρή μα -
τος θα προ κα λέ σει τε ρά στια αί σθη ση
στους ερ γα ζό με νους, που εμπνέ ο νται
από το κί νη μά μας.

Κα λού με όλο τον κό σμο που πα -
λεύ ει μέ σα στις σχο λές και τα ανε -
ξάρ τη τα σχή μα τα να στη ρί ξουν τις

Νο 7636

Συλλαλητήριο την Πέμπτη

Πρωτοβουλία για την κοινή εκλογική κάθοδο του μπλοκ των καταλήψεων

Εκδηλώσεις
Η Ριζοσπαστική Αριστερά, το
φοιτητικό κίνημα και η παρέμβαση
στις φοιτητικές εκλογές

N
έα πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια την Πέ μπτη 19 Aπρί λη,
στις 12 το με ση μέ ρι στα Προ πύ λαια και την ίδια ώρα σε κά -
θε με γά λη πό λη της χώ ρας, απο φά σι σαν οι γε νι κές συ νε -

λεύ σεις των φοι τη τών αυ τή την εβδο μά δα. Tο κί νη μα των φοι τη τι -
κών κα τα λή ψε ων που από τα Xρι στού γεν να μέ χρι το Πά σχα ξε σή κω -
σε ολό κλη ρη την εκ παί δευ ση, συ γκλό νι σε ολό κλη ρη την κοι νω νία
και ανέ τρε ψε τα σχέ δια της κυ βέρ νη σης για ιδιω τι κο ποί η ση των Πα -
νε πι στη μί ων, μπαί νει και πά λι μπρο στά στη μά χη για δη μό σια και
δω ρε άν Παι δεία.

H μα ζι κό τη τα των γε νι κών συ νε λεύ σε ων έδει ξε ότι οι φοι τη τές
δεν γυ ρί ζουν στα μα θή μα τα και τις εξε τα στι κές χω ρίς να εξα σφα λί -
σουν ότι ο αγώ νας τους θα έχει συ νέ χεια. H από φα σή τους για νέο
πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο την Πέ μπτη, στέλ νει ξε κά θα ρο μή -
νυ μα στη Γιαν νά κου ότι αν τολ μή σει να εφαρ μό σει το νό μο πλαί σιο
στα Πα νε πι στή μια θα τους βρει ξα νά μπρο στά της. Oι φή μες που
αφή νει το υπουρ γείο Παι δεί ας να διαρ ρεύ σουν για άμε ση εφαρ μο -
γή του νό μου με απο στο λή εγκυ κλίου στα Πα νε πι στή μια ή για νέα
νο μο σχέ δια για τα με τα πτυ χια κά και την έρευ να με επι βο λή δι δά -
κτρων στους με τα πτυ χια κούς φοι τη τές, δεν μπο ρούν να τρο μο κρα -
τή σουν το φοι τη τι κό κί νη μα.

Mαζικά

"Mε γε νι κή συ νέ λευ ση των 700 ατό μων άνοι ξε η Φι λο σο φι κή Aθή -
νας αμέ σως με τά τις γιορ τές", μας εί πε η Mα ριάν να Xρο νο πού λου,
από την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "Eί ναι ένα δείγ μα του πό σο δυ να τό
εί ναι το κί νη μα των κα τα λή ψε ων, κό ντρα στις προ σπά θει ες της κυ -
βέρ νη σης και της ΔAΠ να μας βά λουν σε ρυθ μούς εξε τα στι κής και
επι στρο φής στην ομα λό τη τα.

Tο ενω τι κό πλαί σιο κέρ δι σε με δια φο ρά τη συ νέ λευ ση δεί χνο ντας
ότι η πλειο ψη φία των φοι τη τών εξα κο λου θεί να εμπι στεύ ε ται όσους
από πέρ σι το κα λο καί ρι αγω νί στη καν για τη νί κη του κι νή μα τος. H
ΠKΣ κα τέ βη κε μό νη της με πρό τα ση για κλεί σι μο της σχο λής μό νο
τις ώρες της δια δή λω σης. Eτσι η από φα σή μας εί ναι για νέο παμ -
φοι τη τι κό συλ λα λη τή ριο την Πέ μπτη 19/4, κα τά λη ψη  την ίδια μέ ρα
για να συμ με τέ χει όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρος κό σμος στο συλ -
λα λη τή ριο και νέα γε νι κή συ νέ λευ ση την επό με νη Tρί τη".

"H συ νέ λευ ση της Nο μι κής την Tρί τη ήταν μα ζι κή και έκ φρα ζε το
αγω νι στι κό κλί μα της προ η γού με νης πε ριό δου", μας εί πε η Eυ δο κία
Mου στά κα από την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "Tην προ η γού με νη ημέ ρα
εί χα με κα τα φέ ρει να απο μο νώ σου με τη ΔAΠ, εμπο δί ζο ντάς την να
πά ρει -με τα δε κά δες ολο καί νουρ για τρα πε ζά κια που μό λις εί χε
αγο ρά σει- το τε ρά στιο χώ ρο που εί χε πριν τις κα τα λή ψεις. Oλες μα -
ζί οι πα ρα τά ξεις της Aρι στε ράς της ανα κοι νώ σα με ότι οι σχο λές δεν
εί ναι πια όπως πριν και την ανα γκά σα με να πε ριο ρι στεί. Aυ τή η τα -
κτι κή όμως δε συ νε χί στη κε στη συ νέ λευ ση. H ΠKΣ απο φά σι σε να
κά νει 'προ ε κλο γι κή εμ φά νι ση' και πρα κτι κά έδιω ξε την ΠAΣΠ από το
ενω τι κό πλαί σιο χα ρί ζο ντας τη συ νέ λευ ση στη ΔAΠ".

Συνέχεια

"H συ νέ λευ ση της Tρί της ήταν το ίδιο μα ζι κή με τις συ νε λεύ σεις
που κά να με πριν το Πα σχα", μας εί πε η Aλ κη στις Πο λυ χρό νη από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα στο τμή μα Eπι στη μών Tέ χνης στα Γιάν νε να,
"Aπο φα σί σα με το πι κό συλ λα λη τή ριο την Πέ μπτη 19/4 και νέα γε νι κή
συ νέ λευ ση την επό με νη Tε τάρ τη για να συ ζη τή σου με τη συ νέ χεια".

"Στη συ νέ λευ σή μας έγι ναν τρεις προ τά σεις για τη συ νέ χεια", μας
εί πε ο Στέ λιος Γιαν νού λης από την Πρω το βου λία Γέ νο βα στο Eι κα -
στι κό Θεσ σα λο νί κης, "H πρό τα ση της Γέ νο βα για συλ λα λη τή ριο την
Πέ μπτη και κα τά λη ψη της σχο λής την ίδια μέ ρα, η πρό τα ση των
ανε ξάρ τη των για κα τά λη ψη διαρ κεί ας που όμως ού τε οι ίδιοι δεν
πο λυ πί στευαν ότι θα ψη φι στεί και η πρό τα ση της ΠKΣ που μι λού σε
μό νο για το συλ λα λη τή ριο και ήταν ενά ντια στην κα τά λη ψη. Tε λι κά
κέρ δι σε η πρό τα ση της ΠKΣ αλ λά αυ τό δε ση μαί νει ότι ο κό σμος εί -
ναι ξαφ νι κά ενά ντια στην κα τά λη ψη. 

Aν προ σπα θή σει η Γιαν νά κου να εφαρ μό σει το νό μο, εί ναι σί γου -
ρο ότι όλοι οι φοι τη τές θα ξα να βγούν μα ζι κά με διαρ κεί ας. Στό χος
μας αυ τή τη στιγ μή εί ναι να θυ μί ζου με κά θε βδο μά δα στην κυ βέρ νη -
ση το κί νη μα των κα τα λή ψε ων για να μην προ χω ρή σει. Eτσι πρέ πει
να αντι με τω πί σου με την κα τά στα ση όλοι όσοι από την αρ χή εί μα -
σταν στο μπλοκ των κα τα λή ψε ων.

Λένα Bερδέ

εκ δη λώ σεις που ορ γα νώ νουν η Πρω το βου -
λία Γέ νο βα και τα ΕΑ ΑΚ σε κά θε σχο λή. Για
να πε τύ χει αυ τό το εγ χεί ρη μα πρέ πει να πά -
ρει σάρ κα και οστά σε κά θε Πα νε πι στή μιο,
σε κά θε ΤΕΙ ξε χω ρι στά, με την συμ με το χή
σε αυ τήν την προ σπά θεια του κό σμου που

αγω νί στη κε. Αξί ζει να δώ σου με όλες μας τις
δυ νά μεις σε αυ τή την προ ο πτι κή και αυ τό
ξε κι νά ει από τις κοι νές εκ δη λώ σεις.

Πρωτοβουλία ΓENOBA 

στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4 
Αμφιθέατρο Σ.Καράγιωργα 4μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4

ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 Αίθουσα 3 2μμ

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4  2μμ
Ομιλητές απο την ΣΑΦ, ΚΑΡΦΙ & Πρω-

τοβουλία ΓΕΝΟΒΑ

ΑΣΟΕΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 5μμ
Ομιλητές απο την ΡΑΣ -ΕΑΑΚ & Πρω-
τοβουλία ΓΕΝΟΒΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4

ΦOITHTEΣ

ΑΝΟΙ ΧΤΟ 

ΚΑ ΛΕ ΣΜΑ

ΣΤΟΥΣ 

ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΕΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΡΙΕΣ

ΤΩΝ 

ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΕ ΩΝ



Ιμπεριαλισμός, Πόλεμος, Αντίσταση 
Λίβανος, ένα χρόνο μετά την ήττα του Ισραήλ
Αίγυπτος, το κίνημα κατά του Μουμπάρακ
Η Ιταλία μετά την Βιτσένζα
Βενεζουέλα, αντικαπιταλιστική ανταρσία στην «αυλή»
των ΗΠΑ
Θεωρίες για τον Ιμπεριαλισμό
Το κίνημα σε Ανατολή και Δύση

ΙΙ. Οι Επαναστάσεις και οι πρωταγωνιστές τους
Η Παρισινή Κομμούνα
Η Ρώσικη Επανάσταση του 1917
Ισπανία 1936
Μάης 1968
Μαρξ
Ενγκελς
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Λένιν
Γκράμσι
Τρότσκι
Τόνι Κλιφ

ΙΙΙ. Μαρξισμός - Θεωρία και Πράξη
Τι είναι Διαλεκτική;
Τι σημαίνει Αλλοτρίωση;
Η θεωρία του Ιστορικού Υλισμού
Η ιστορική αλήθεια για τα σχολικά βιβλία
Τι είναι οι κοινωνικές τάξεις
Παγκοσμιοποίηση και Εργατική Τάξη
Απο που βγαίνουν τα κέρδη;
Κεφάλαιο, ανταγωνισμός και οικονομική κρίση
Καπιταλισμός και Κερδοσκοπία

ΙV. Καταπίεση και Απελευθέρωση
Μαρξισμός και Γυναικεία Απελευθέρωση
Σοσιαλισμός και Ομοφυλόφιλοι
Νεανική «εγκληματικότητα» και καπιταλισμός 
Τι είναι ρατσισμός και πώς παλεύεται
Η φασιστική απειλή

V. H Ταξική Πάλη στην Ελλάδα
Φεντερασιόν, ΣΕΚΕ, ΚΚΕ - Οι αρχές της Αριστεράς 
Παντελής Πουλιόπουλος
Η Αντίσταση και το κίνημα της Μέσης Ανατολής
Ο Εμφύλιος Πόλεμος
40 χρόνια απο τη Χούντα
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Η πάλη για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα σήμερα
Εχει «νέο» πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ;
Το κίνημα των καταλήψεων
Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές
Η Αριστερά στα Συνδικάτα
50 χρόνια Ε.Ε -Τι σήμαιναν για την Ελλάδα;

VI. Αντιπαραθέσεις στα Αριστερά
Μαρξ και Μπακούνιν
Ο Τόνι Νέγκρι και οι ιδέες της Αυτονομίας
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ήταν ο «Υπαρκτός Σοσιαλισμός» κρατικός καπιταλισμός;
Οι καταρρεύσεις του 1989
Η πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα
Κούβα - η εξαίρεση;

VII. Tέχνη, Επιστήμη, Περιβάλλον
Επιστημονικές επαναστάσεις και κοινωνική πρόοδος -
Βίοι παράλληλοι;
Υπάρχει αριστερή στροφή στον κινηματογράφο;
Κλιματική Αλλαγή - Υπάρχει λύση;

VIII. O δρόμος για την Επανάσταση
Το επαναστατικό κόμμα
Τα ΜΜΕ και ο επαναστατικός τύπος
Σοσιαλισμός και Δημοκρατία

Tα θέματα 
των συζητήσεων

Νο 763 7

Τ
ην Κυ ρια κή 15 Απρί λη
πραγ μα το ποι ή θη κε το
Πα νελ λα δι κό Συμ βού λιο

του ΣΕΚ. Σύ ντρο φοι και συ -
ντρό φι σες από όλη την Ελ λά -
δα έβα λαν τις εμπει ρί ες από
τις μά χες που έδω σε το κί νη μα
την προ η γού με νη πε ρίο δο και
το ρό λο που έχει παί ξει το ΣΕΚ
σε αυ τές. Την κε ντρι κή ει σή γη -
ση την έκα νε η Μα ρία Στύλ -
λου, και πα ρα θέ του με με ρι κά
από τα βα σι κά της ση μεία. 

Εί κο σι χρό νια ορ γα νώ νου με
τον «Μαρ ξι σμό» αλ λά κα μιά
χρο νιά δεν ήταν σαν κι αυ τήν.
Κοι τάξ τε τι συμ βαί νει στον
Γούλ φο βιτς, που τον δι ώ ξα με
από υπουρ γό του Μπους, πή -
ρε την υπευ θυ νό τη τα της Πα -
γκό σμιας Τρά πε ζας και τώ ρα
το σω μα τείο των ερ γα ζό με νων
στην ΠΤ, όχι και κα νέ να εύ κο -
λο πράγ μα, του λέ ει αντε σή -
κω φύ γε μετά από το σκάν δα -
λο ότι έδω σε στη φί λη του
από 100.000 δο λά ρια 200.000
δο λά ρια χω ρίς να δου λεύ ει
εκεί. Αυ τά δεί χνουν σε ποιο
ση μείο έχει φτά σει το κί νη μα,
δι ό τι αυ τά τα σκάν δα λα δεν εί -
ναι η πρώ τη φο ρά που γί νο -
νται πά ντα έτσι δου λεύ ει ο κα -
πι τα λι σμός. Ο Γούλ φο βιτς
μπο ρεί να άλ λα ξε θέ ση αλ λά
εί ναι ταυ τι σμέ νος με τον πό λε -
μο, τον Μπους, τον νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό –κι αυ τό το κί νη μα
τους κυ νη γά ει σαν εφιάλ τες. 

Και αυ τό ισχύ ει και για την
Ελ λά δα. Αυ τό το κί νη μα κυ νη -
γά ει όλους με τα δο μη μέ να
ομό λο γα, ο Κα ρα μαν λής δεν
«τα έδω σε» σε μια όπως ο
Γούλ φο βιτς, τά δω σε στις τρά -
πε ζες, στους χρη μα τι στές,
στους φί λους του στο Σί τι του
Λον δί νου, στις τσέ πες της ΝΔ.
Το ότι ακρι βώς έχει πά ρει τό -
σο με γά λες δια στά σεις το
σκάν δα λο, σε ση μείο που η
ΓΣΕΕ βά ζει το σύν θη μα «δώ -
στε πί σω τα κλεμ μέ να», δεί -
χνει ότι με τά από ένα χρό νο
κα τα λή ψε ων και ένα δυ να τό
κί νη μα ο κό σμος δεν αφή νει
ού τε ηγε σί ες, ού τε δη μο σιο -
γρά φους ού τε την αντι πο λί -
τευ ση να τα κλεί σει όλα αυ τά. 

Αυ τά τα δυο πα ρα δείγ μα τα,
διε θνώς κι εδώ, δεί χνουν πό σο
έχουν αλ λά ξει τα πράγ μα τα,.
Εκεί που ήταν κά ποια σκάν δα -
λα, λα δώ μα τα, όλο και πε ρισ -

σό τε ρος κό σμος βλέ πει και
ποι ος φταί ει –ο κα πι τα λι σμός.
Αλ λά και πέ ρα από αυ τό, πο λι -
τι κά έχουν προ χω ρή σει τα
πράγ μα τα: «δώ στε τα πί σω και
φύ γε τε». Και αυ τό στην Ελ λά -
δα έχει αλ λά ξει πε ρισ σό τε ρο,
όταν ξε κί νη σαν οι φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις εί μα σταν οι μό νοι
που βά ζα με το ζή τη μα να πέ -
σει η ΝΔ. Ηταν πο λύ πε ριο ρι -
σμέ νο το κομ μά τι που έλε γε οι
φοι τη τές μα ζί με τους ερ γά τες
μπο ρούν να τη δι ώ ξουν την κυ -
βέρ νη ση και να ανοί ξουν το
δρό μο όχι για τον Πα παν δρέ -
ου αλ λά για το ίδιο το κί νη μα
για μια άλ λη προ ο πτι κή. Αυ τή
τη στιγ μή η ει κό να εί ναι δι α φο -
ρε τι κή και μέ σα στον κό σμο
των κα τα λή ψε ων. Οταν τα λέ ει
μια ορ γά νω ση αυ τά τα πράγ -
μα τα εί ναι προ πα γάν δα. Οταν
τα λέ ει ο κό σμος εί ναι η δύ να -
μη που μπο ρεί να τα κά νει. 

Τα πράγ μα τα έχουν προ χω -
ρή σει στο κί νη μα ώστε να βά -
ζει ότι η επό με νη λύ ση δεν εί -
ναι το ΠΑ ΣΟΚ του Γ. Πα παν -
δρέ ου. Και δεν ανα φέ ρο μαι
στο ρι ζο σπα στι κό κομ μά τι των
κα τα λή ψε ων, το λέω και για το
κό σμο του ΠΑ ΣΟΚ. Εγι νε το
συ νέ δριο της Ν. ΠΑ ΣΟΚ και τα
χε δώ σει όλα ο Σκαν δα λί δης
και η ηγε σία για να στή σουν
ένα συ νέ δριο που θα χει ρο -
κρο τού σε τον Γ. Πα παν δρέ ου
και στο τέ λος θα βγα ζε μια
ηγε σία κατ’ ει κό να και ομοί ω -
ση. Και στο τέ λος τι έγι νε; Δεν
τα κα τά φε ραν. Ο κό σμος του
συ νέ δριου εί πε όχι στις ιδιω τι -
κο ποιή σεις, στην ανα θε ώ ρη ση

του Αρ θρου 16, στο νό μο
πλαί σιο. 

Αυ τό το κί νη μα δεν μπο ρεί
να πά ει πί σω. Να πε ρά σει σε
μια πε ρίο δο «προ ε κλο γι κή»
που πα γώ νουν τα πά ντα. Αυ -
τός ο χώ ρος των κα τα λή ψε ων,
και όχι μό νο στις σχο λές, χρει-
ά ζε ται να εκ φρα στεί πο λι τι κά.
Χρειά ζε ται ένας πο λι τι κός πό -
λος της νέ ας αρι στε ράς που
χρειά ζε ται να εκ φρα στεί και
στις εκλο γές και στις πρω το -
βου λί ες στο κί νη μα. 

Εί ναι η κα λύ τε ρη στιγ μή για
να κερ δη θεί στην στρα τη γι κή
της επα νά στα σης όλη αυ τή η
«φουρ νιά» που βγή κε στις κα -
τα λή ψεις –όχι μό νο στους φοι -
τη τι κούς χώ ρους αλ λά πα ντού. 

Iδέες

Γι’ αυ τό φέ τος ο «Μαρ ξι -
σμός» απο κτά ει αυ τές τις δια -
στά σεις. Υπάρ χει πο λύς κό -
σμος και στο φοι τη τι κό και
στους μα θη τές και στους ερ -
γα τι κούς χώ ρους, που εκτι μά -
ει το ΣΕΚ, αυ τά που κά νου με
που συμ βα δί ζουν με αυ τά που
θέ λουν, εκτι μά ει το ρό λο που
έχου με παί ξει σε όλες τις μά -
χες που έχουν ανοί ξει. Και θέ -
λει να μά θει τις επα να στα τι κές
ιδέ ες του ΣΕΚ. Και θέ λει να
ορ γα νω θεί πο λι τι κά. Γ’ αυ τό ο
«Μαρ ξι σμός» φέ τος έχει κι
ένα άλ λο χα ρα κτη ρι  στι κό,
υπάρ χουν πολ λοί που θέ λουν
να έρ θουν σαν ομι λη τές. 

Γι’ αυ τό χρειά ζε ται όλοι οι
πυ ρή νες και οι φοι τη τι κές
ομά δες να βά λουν τον «Μαρ -

ξι σμό» στο κέ ντρο της δρά σης
τους. Ξε κι νώ ντας από τα μέ λη
τους.  Προ χω ρώ ντας με τά στο
ότι κά θε μέ λος εί ναι σε ένα
κοι νω νι κό χώ ρο και μπο ρεί να
φέ ρει από αυ τόν τον χώ ρο.
Και από κει πέ ρα στον κό σμο
που συ νερ γα στή κα με στις
πρω το βου λί ες για το Αρ θρο
16, της Συμ μα χί ας Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο, που μα ζί του
κα τα φέ ρα με να γε μί σου με το
Σύ νταγ μα στις 17 Μάρ τη, από
την Συμ μα χία για την Υπερ νο -
μαρ χία που κα τόρ θω σε να πά -
ρει το 1,3% στις νο μαρ χια κές
εκλο γές δη λα δή 20.000 άν -
θρω ποι. 

Για να φτά σου με σε αυ τή
την επι τυ χία ο «Μαρ ξι σμός»
χρειά ζε ται να γί νει γε γο νός
στη γει το νιά. Γε γο νός εί ναι
όταν μπαί νει η αφί σα και ο κα -
θέ νας την βλέ πει. Γε γο νός εί -
ναι όταν μπαί νει ένα τε ρά στιο
πα νό στο ση μείο που περ νά νε
όλοι ή όταν γί νε ται μοί ρα σμα
των υλι κών του Μαρ ξι σμού.
Γε γο νός εί ναι όταν γί νο νται
εξορ μή σεις στις πλα τεί ες που
όλοι μα θαί νουν για τον «Μαρ -
ξι σμό», το ίδιο στους ερ γα τι -
κούς χώ ρους. Και βέ βαια πρέ -
πει να γί νει ΤΟ γε γο νός μέ σα
στις σχο λές. 

Ολη αυ τή η δύ να μη που συ -
γκρού ε ται με τη ΝΔ, που στρί -
μω ξε το ΠΑ ΣΟΚ, για να συ νε χί -
σει να ανοί γει μά χες, για να
μπο ρέ σει να εκ φρα στεί πο λι τι -
κά θέ λει στο κέ ντρο της ένα
κομ μά τι με ξε κά θα ρες ιδέ ες. Κι
αυ τό εί ναι η πρό κλη ση για μας. 

H�πρό(σ)κληση�
του�Mαρξισμού

ΠANEΛΛAΔIKO ΣYMBOYΛIO TOY Σ.E.K.

Aπό το περσινό τριήμερο του Mαρξισμού



επο χή των Δε κεμ βρια νών. 
Εί ναι και κά τι ση μα ντι κό τε ρο. Η δι -

κτα το ρία ήρ θε όταν εμείς οι αρι στε ροί
εί χα με αρ χί σει να μοι ρα ζό μα στε σε δύο
κομ μά τια. Αυ τοί που λέ γα με ας βο η θή -
σου με τον Αντρέα και την Ενω ση Κέ -
ντρου να δι ώ ξου με τη δε ξιά και οι άλ -
λοι που βλέ πα νε πο λύ πιο μα κριά και
λέ γα νε αυ τό θέ λουν τα με γά λα συμ φέ -
ρο ντα. Μία ανα χαί τι ση του αρι στε ρού
κι νή μα τος  με τα συν θή μα τα του Γε ωρ -
γί ου Πα παν δρέ ου, του Αν δρέα Πα παν -
δρέ ου που όταν πά ρουν την εξου σία
και αυ τοί θα κά νουν αν όχι τα ίδια και
αυ τοί θα κι νη θούν προς μία εξάρ τη ση
της Ελ λά δος από τα με γά λα οι κο νο μι κά
συμ φέ ρο ντα. Και έτσι και έγι νε. O
Αντρέ ας έλε γε «μό νο με επα νά στα ση
στην Ελ λά δα τα πράγ μα τα διορ θώ νο -
νται» όταν έγι νε κυ βέρ νη ση και τις βά -
σεις υπέ γρα ψε και την εξάρ τη ση συ νέ -
χι σε. Αυ τοί λοι πόν που έβλε παν πο λύ
μα κριά όχι μό νο δεν  εί χαν τη δύ να μη

αλ λά συ γκρού ο νταν με εμάς τους νέ -
ους που μπρο στά στο όρα μα να φύ γει
η δε ξιά δεν βλέ πα με το επό με νο βή μα. 

Εαν εί χα με επα να στα τι κούς πυ ρή -
νες θα μπο ρού σα με να κά νου με κά τι. 

Πώς αντέ δρα σε ο κό σμος αμέ σως με τά;

Πέ ρα σε ένα με γά λο διά στη μα του -
λά χι στον ενός χρό νου μέ χρι να αρ χί -
σει η αντί δρα ση του κό σμου. Εγώ
έμει να μό νο δύο μή νες και με τά το
έσκα σα με τη γυ ναί κα μου και πή γα με
στο Λον δί νο. Ο κό σμος για ένα με γά -
λο διά στη μα έμει νε βου βός. Αι σθάν θη -
κε πρώ τα απ’ όλα προ δο μέ νος από τις
πο λι τι κές ηγε σί ες του.

Έπαι ξε ρό λο η στά ση της αρι στε ράς

στο πρα ξι κό πη μα στην με τέ πει τα διά -

σπα σή της;             

Οταν φτά σα με στο Λον δί νο,
όλοι οι αυ το ε ξό ρι στοι πά θα με
σοκ όταν εί δα με στον τύ πο μια
ει κό να. Oταν ήρ θε η Eθνι κή

Ρω σί ας να παί ξει με την εθνι κή Ελ λά -
δας, ο Πρέ σβης της ΕΣΣΔ κύ ριος Κο -
ριο ύ κιν με τον Πατ τα κό έκα ναν το
εναρ κτή ριο λά κτι σμα στο γή πε δο του
Πα να θη ναϊ κού. Οταν μου την έστει λαν
με τον Αντώ νη Μπρι λά κη και με τον
Μάρ κο τον Δρα γού μη, που εί χα με
φτιά ξει μία ομά δα όλοι οι αυ το ε ξό ρι -
στοι, την πή γα στον Κο λι γιάν νη που
ήταν τό τε Γραμ μα τέ ας και τον ρώ τη σα
τι θα κά νει ο ελ λη νι κός λα ός. Και τι μας
απά ντη σε; Οτι ήταν υπο χρε ω μέ νη η
ΕΣΣΔ να κρα τή σει μία στά ση ανα μο νής
μή πως κα τα φέ ρει αυ τή τη διά λυ ση της
Ελ λά δος και την πά ρει αυ τή στα χέ ρια
της και όχι η Αμε ρι κή. Επα θα σοκ. 

Το δεύ τε ρο χτύ πη μα ήταν η εί σο δος
των τανκς στην Τσε χο σλο βα κία. Για τί
αν το ‘56 στην Ουγ γα ρία συγ χω ρέ θη κε
για τί ήταν τα πρώ τα βή μα τα, στην Τσε -
χο σλο βα κία ήταν φο βε ρό. Εκεί πια δι -
χο το μή θη κε το ΚΚΕ σε εσω τε ρι κού και
εξω τε ρι κού. Εκεί πια δια λυ θή κα με.

Εκεί νο που ήταν ση μα ντι κό εί ναι ότι
εί χα αμέ σως τη στή ρι ξη του σω μα τεί -
ου Βρε τα νών Ηθο ποι ών. Οταν έφτα σα
στο Λον δί νο ο Ομπσέρ βερ εί χε γρά ψει
ότι μας πιά σα νε. Οταν το έμα θαν με
κά λε σαν αμέ σως, με ονό μα σαν επί τι μο
μέ λος, μου έδω σαν άδεια ερ γα σί ας και
άδεια πα ρα μο νής. Ο συν δι κα λι σμός
στην Αγ γλία εί ναι άγιο πράγ μα έχει τε -
ρά στια δύ να μη. Δεν με βο ή θη σαν
απλώς, αλ λά μου συ μπα ρα στά θη καν
σε όλους τους αγώ νες. Οταν έγι νε η
με γά λη ετή σια συ νέ λευ σή τους, ήταν
6.000 άτο μα μέ σα στο Από λον Θί α τερ
από όλη την Αγ γλία και με ανε βά σα νε
στο βή μα και με πα ρου σι ά σα νε. Δεν θα
το ξε χά σω. Ση κώ θη καν όλες αυ τές οι
χι λι ά δες όρ θιοι και το τρια κο ντα με λές
ΔΣ και με χει ρο κρό τα γαν. Συ γκι νή θη κα
και με έπια σαν τα κλά μα τα για τί ένιω -
θα ότι εκ προ σω πού σα την Ελ λά δα και
πα ρό λο που εί χα ετοι μά σει έναν λό γο
στα αγ γλι κά,  δεν μπό ρε σα να πω τί πο -
τα άλ λο πα ρά μό νο «Thank you».  

O Στέφανος Ληναίος μίλησε

στην Kατερίνα Θωίδου

Σοσιαλισμός 

από τα Kάτω

Ποι ες ήταν οι αι τί ες τους πρα ξι κο πή μα -

τος της Χού ντας;

Οι αι τί ες εί ναι πο λύ βα θι ές. Με τά την
κα το χή και τον Εμ φύ λιο Πό λε μο πε ρά -
σα με από την αγ γλι κή κυ ριαρ χία στην
αμε ρι κά νι κη. Τό τε μέ σω του ΙΔΕΑ και
πολ λών άλ λων πα ρά νο μων στρα τιω τι -
κών ορ γα νώ σε ων,  σχε διά στη κε η άλ ω -
ση της Ελ λά δας για τα με γά λα σχέ δια
του κα πι τα λι σμού και των με γά λων συμ -
φε ρό ντων στη Μέ ση Ανα το λή, Ασία,
Αφρι κή, κλπ. Ετσι λοι πόν σι γά σι γά άρ χι -
σαν στην Ελ λά δα να το πο θε τού νται σε
καί ρι ες θέ σεις,  πο λι τι κές, στρα τιω τι κές,
δι καιο σύ νης άν θρω ποι, με ένα ελ λη νο -
χρι στια νι κό πά θος, που τους εκ με ταλ -
λεύ τη κε ο ξέ νος πα ρά γο ντας και τους
έκα νε  πει θή νια όρ γα νά τους. Από κει
βγή κε και ο Πα πα δό που λος και ο Πατ -
τα κός και ο Κόλ λι ας και πά ρα πολ λοί
άλ λοι. Το δί κτυ υφαι νό ταν συ στη μα τι κά.
Με τά την Κο ρέα και το Βιετ νάμ σι γά σι -
γά άρ χι σε πια το σχέ διο να επε κτεί νε ται
προς την Κύ προ. Και επει δή η Κύ προς
με την Ελ λά δα ήταν από λυ τα δε μέ νες,
έπρε πε να ελέγ χουν την Ελ λά δα.

Το πρώ το με γά λο σοκ που έπα θαν τα
με γά λα συμ φέ ρο ντα ήταν το ’58 όταν η
ΕΔΑ βγή κε δεύ τε ρο κόμ μα. Και εκεί
από τη μία με ριά άρ χι σε η υπο νό μευ ση
από τα με γά λα συμ φέ ρο ντα. Ταυ τό χρο -
να ήταν οι άλ λοι φταί χτες, τα λά θη της
Αρι στε ράς. Και από ένα με γά λο κόμ μα
στις επό με νες εκλο γές, με τη βία, τη
νο θεία, φτά σα με να έχου με όχι μό νο λι -
γό τε ρους βου λευ τές αλ λά να εί μα στε
και σχε δόν δια λυ μέ νοι. Το ΚΚΕ ήταν πα -
ρά νο μο τό τε. 

Παρ’ όλα αυ τά εμείς δεν στα μα τή σα -
με ο κό σμος προ χώ ρη σε πά ρα πο λύ, με
απο τέ λε σμα το ‘63 να ανα γκα στεί να
φύ γει ο Κα ρα μαν λής για τί έχα σε την
πλειο ψη φία. Βγαί νει με μι κρή δύ να μη ο
Γε ώρ γιος Πα παν δρέ ου, κα νείς δεν μπο -
ρεί να κά νει κυ βέρ νη ση, κά νει μία πρό -
χει ρη κυ βέρ νη ση και το Φλε βά ρη του
’64, δώ σα με τη με γά λη μά χη για να φύ -
γει η δε ξιά ορι στι κά και ψη φί σα με πά ρα
πολ λοί Γε ώρ γιο Πα παν δρέ ου. Αυ τό
ήταν μία με γά λη επι τυ χία του ελ λη νι κού
λα ού, απαλ λα χτή κα με από τη δε ξιά και
μέ σα σε αυ τό το λί γο χρο νι κό διά στη μα
που κυ βέρ νη σε ο Γεώρ γος Πα παν δρέ -
ου του λά χι στον πε τύ χα με πολ λά πράγ -
μα τα. Απε λευ θε ρω θή κα με, έφυ γε η λο -
γο κρι σία, ήρ θαν οι εξό ρι στοι απ’ έξω
και οι αυ το ε ξό ρι στοι από το πα ρα πέ τα -
σμα που λέ γα με τό τε, και άρ χι σε πια να
πλη θαί νει ένας κό σμος προ ο δευ τι κός
στην Ελ λά δα. 

Αυ τό σή μαι νε ότι στις επό με νες εκλο -
γές θα μπο ρού σε στην Ελ λά δα να  εί ναι
αν όχι κυ βέρ νη ση η ΕΔΑ οπωσ δή πο τε
όμως ένας ισχυ ρός πα ρά γο ντας. Αυ τό
ήταν ου σια στι κά η κύ ρια αι τία, που ανά -
γκα σε τους αμε ρι κα νούς, τις μυ στι κές
υπη ρε σί ες,  και τα με γά λα συμ φέ ρο ντα
να προ χω ρή σουν όσο γί νε ται πιο σύ -
ντο μα στα σχέ διά τους για την άλω ση,
την κα το χή, την εξάρ τη ση της Ελ λά δας.

Πώς έγι νε το πρα ξι κό πη μα και ποιοι εί -

χαν την ευ θύ νη;

Δυ στυ χώς βο ή θη σαν πά ρα πολ λοί σε
αυ τό. Πρώ τα απ�  όλα ο πο λι τι κός μας
κό σμος. Ολος ο πο λι τι κός κό σμος. Οι
δε ξιοί για τί δεν έκρυ βαν τις προ θέ σεις
τους. Φο βό ντου σαν, βλέ πα νε ότι Αν -
δρέ ας Πα παν δρέ ου και ΕΔΑ ανε βαί -
νουν και δεύ τε ρο για τί σι γά σι γά οι πε -
ρισ σό τε ροι ήταν αν όχι πλη ρω μέ νοι
πρά κτο ρες, μην πού με αυ τή τη βα ριά
κου βέ ντα, που εμείς η Αρι στε ρά δεν
φο βό μα στε να τη λέ με, ας πού με όμως
ότι ήταν εξαρ τη μέ νοι από τον ξέ νο πα -
ρά γο ντα. Δη μο σιο γρά φοι, πο λι τι κοί, κα -
θη γη τές, δια νο ού με νοι, πά ρα πολ λοί. 

Οι αμε ρι κά νοι ψά χνα νε ποι ος θα κά -
νει το πρα ξι κό πη μα. Οι συ νταγ μα τάρ -
χες στους οποί ους εί χαν από λυ τη εμπι -
στο σύ νη για τί ήταν υπά κουα σκυ λιά ή ο
βα σι λιάς με τον αστι κό κό σμο τον οποίο
δεν εμπι στευ ό ντου σαν. Ο Πα να γι ώ της
Κα νελ λό που λος ο οποί ος και αυ τός εί χε
δε χτεί ανα στο λή κά ποιων άρ θρων του
Συ ντάγ μα τος ή ένας Κόλ λι ας μια υπη -
ρε σια κή κυ βέρ νη ση υπο τί θε ται με κα -
τάρ γη ση του Συ ντάγ μα τος; Εκεί παί χτη -
κε το παι χνί δι. Και επει δή οι αμε ρι κά νοι
βια ζό ντου σαν αφή σα νε ελεύ θε ρες και
τις δύο προ σπά θει ες και του βα σι λιά
και των συ νταγ μα ταρ χών. Οποια πή γαι -
νε κα λύ τε ρα. Γι’ αυ τό από την ιστο ρία
θα δια βά σε τε  ότι οι μεν τα ρί χνουν
στους δε. Οι δε λέ νε εμείς δεν φταί γα -
με δι ό τι δεν το ξέ ρα με. Οι άλ λοι λέ γα νε
το ξέ ρα τε αλ λά επει δή αυ τή τη στιγ μή
δε σας εί χα με εμπι στο σύ νη προ λά βα με. 

Υπάρ χει μία κα τα πλη κτι κή φρά ση
στην ται νία  «δι καίω μα στη μνή μη»
όπου ο ίδιος ο Χα τζη πέ τρος, ο αρ χη γός
της ΚΥΠ τό τε,  ομο λο γεί  στο δι κα στή -
ριο μπρο στά στον πρό ε δρο Ντε γιάν νη,
μία συ ζή τη ση με τον βα σι λιά. Οταν πή -
γε στον βα σι λιά και του εί πε «με γα λειό -
τα τε πρέ πει να υπο γρά ψε τε την επα νά -
στα ση, ο βα σι λιάς του απά ντη σε «για τί

βια στή κα τε αφού ξέ ρα τε ότι ετοι μα ζό -
μου να εγώ να την κά νω με τους στρα -
τη γούς». Και τό τε ο Χα τζη πέ τρος εί πε
πό τε; Και απα ντά ο βα σι λιάς «με τά τις
εκλο γές». Και του λέ ει ο Χα τζη πέ τρος
«με τά τις εκλο γές πο τέ δεν γί νο νται
επα να στά σεις. Τις επα να στά σεις τις κά -
νου με πριν για να νο μι μο ποι η θούν, με τά
θα θε ω ρού νται εσα εί πρα ξι κό πη μα». 

Από την Αρι στε ρά υπήρ χε έλ λει ψη
προ ε τοι μα σί ας. Εμείς τό τε ήμα σταν Λα -
μπρά κη δες. Εγώ εί χα την τύ χη να εί μαι
Γε νι κός Γραμ μα τέ ας του σω μα τεί ου ηθο -
ποι ών. Εί χα με πλού σια δρα στη ριό τη τα.
Πε τύ χα με πράγ μα τα αυ το νό η τα τώ ρα,
τό τε όμως άγνω στα. Πε τύ χα με την αρ γία
της Δευ τέ ρας. Πε τύ χα με 9 πα ρα στά σεις
ενώ εί χα με 14. Η πρώ τη κα τη γο ρία ενα -
ντίον μου ήταν ότι όλα αυ τά τα έκα να
για τί εί χα εντο λές της Μό σχας. Η απερ -
γία μας εί χε τε ρά στια επι τυ χία. Ηταν
από φα ση του 100%. Κά να με απερ γία και
δεν απήρ γη σαν μό νο όλα τα θέ α τρα αλ -
λά απήρ γη σαν και όλοι οι θί α σοι που πε -
ριό δευαν ακό μα και στο εξω τε ρι κό. 

Υπήρ χε μία αφέ λεια της αρι στε ράς
που πί στευε ότι ο ελ λη νι κός λα ός θα ξε -
ση κω θεί χω ρίς να τον ορ γα νώ σει. Ενα
μή να πριν εί χα συ να ντη θεί με ένα στέ λε -
χος της αρι στε ράς και του έλε γα, «κα λά
τη δι κτα το ρία δεν τη βλέ πε τε;». Μία ομά -
δα αν θρώ πων εί χα με υπο γρά ψει ένα κεί -
με νο και λέ γα με «Ξυ πνή στε. Η Ελ λά δα εί -
ναι μία κό ρη ανύ πα ντρη και υπάρ χουν
πολ λοί γα μπροί και ξέ ρε τε πά ρα πο λύ
κα λά ποι ος γα μπρός εν δια φέ ρε ται να την
πα ντρευ τεί». Και όταν πή γα με στην ανώ -
τα τη ηγε σία της ΕΔΑ τους λέ με ότι ακό -

μα και στα όνει ρά μας βλέ που με στρα τό,
βλέ που με δι κτα το ρία, τι θα κά νου με; Και
μας απά ντη σαν « Ο σώ ζον εαυ τό σω θεί -
τω». Αυ τός που εί πε αυ τή τη φρά ση εί ναι
σπου δαί ος και τρα νός τώ ρα.

Τό σο ανέ τοι μοι ήμα σταν.  Ενας άλ -
λος λό γος για τον οποίο ήμα σταν εφη -
συ χα σμέ νοι, εί ναι ότι κη ρύσ σα με την πε -
ρί φη μη «ει ρη νι κή συ νύ παρ ξη». Ολοι
εμείς που ήμα σταν κα μέ νοι και ολί γον τι
φα να τι κοί λέ γα με αυ τό δεν μπο ρεί να
υπάρ ξει. Από όλο το θέ α τρο τον μό νο
που πιά σα νε αμέ σως ήταν τον Κα ρού -
σο, για τί εί χαν εντο λή να μην θί ξουν
ηθο ποι ούς για να μην γί νουν αντι πα θείς
στον ελ λη νι κό λα ός. Τον πή γαν στον Ιπ -
πό δρο μο, εκεί μπρο στά του δέρ να νε
τον Ηλιού. Και όταν ηρέ μη σαν και τους
άφη σαν και τους δύο ήσυ χους γυ ρί ζει ο
Κα ρού σος και λέ ει στον Ηλιού «ει ρη νι κή
συ νύ παρ ξη δεν ήθε λες; φά την τώ ρα». 

Ο Μη τσο τά κης και ο Κων στα ντί νος Κα ρα -

μαν λής που σή με ρα θε ω ρού νται δη μο -

κρά τες τί ρό λο έπαι ξαν τό τε; 

Ολοι αυ τοί την θέ λα νε την δι κτα το ρία
μό νο που δεν την θέ λα νε με αυ τόν τον
τρό πο. Την θέ λα νε ή με έναν τρό πο μα -
λα κό, ανα στο λή άρ θρων του Συ ντάγ μα -
τος  ή τη θέ λα νε με τον βα σι λιά. Μέ χρι
και ο Κα ρα μαν λής όπως ομο λό γη σε ο
ίδιος ο Μη τσο τά κης πριν από με ρι κές
ημέ ρες, εί πε: «ψη φί στε με για να ανα -
στεί λω με ρι κά άρ θρα του Συ ντάγ μα τος
δι α φο ρε τι κά το χά σα με το παι χνί δι».

Ο Μη τσο τά κης και όλοι αυ τοί, πί -
στευαν ότι δεν συμ φέ ρει την Ελ λά δα να
βγει ο Πα παν δρέ ου, δι ό τι εν συ νε χεία

όχι ότι θα θριάμ βευε ο Κομ μου νι σμός
αλ λά οπωσ δή πο τε όμως θα χά να νε  αυ -
τοί την εξου σία. Δη μιουρ γή θη κε η απο -
στα σία πή ραν την κυ βέρ νη ση έγι νε ότι
έγι νε και από εκεί και πέ ρα άρ χι σε πια
μία συ νει δη τή υπο νό μευ ση της πο λι τι -
κής. Εξα γο ρά στη καν αμέ τρη τοι βου -
λευ τές της Ενω σης Κέ ντρου για να ψη -
φί σουν το Στε φα νό που λο και έτσι έγι νε
κυ βέρ νη ση. Και σι γά σι γά άρ χι σαν να
το πο θε τού νται σε καί ρι ες θέ σεις στρα -
τιω τι κοί, δι κα στι κοί, υπάλ λη λοι, άρ χι σαν
να ορ γα νώ νουν το δί κτυο. Ετσι λοι πόν
δεν εί ναι τυ χαίο ότι στα τανκς το πο θε -
τή θη κε ο Πατ τα κός, στην υπη ρε σία το -
πο θε τή σε ων ο Πα πα δό που λος, οι οποί -
οι σι γά σι γά έφτια ξαν τη Χού ντα.

Μπο ρού σε να απο τρα πεί το πρα ξι κό πη μα;

Ηταν μία επο χή που την έζη σα έντο -
να για τί ήμουν στα πράγ μα τα. Ολη η
Ελ λά δα, ει δι κά η Αθή να ήταν κά θε μέ ρα
στους δρό μους, στα πε ζο δρό μια, και
στις φω τι ές. Κά θε μέ ρα λέ γα με θα βγει
ο στρα τός δεν θα βγει; Προ σπα θού σαν
να πε ριο ρί σουν τα πά ντα με τους χω ρο -
φύ λα κες. Φο βε ρά επει σό δια. Εί χα με το
θά να το του Πέ τρου λα. 

Οταν ο Πα παν δρέ ου πή ρε την κυ βέρ -
νη ση με με γά λη πλειο ψη φία το ‘64 πα ρό -
λη την φο βία που εί χα με, όλη η Ελ λά δα
κα τέ βη κε στους δρό μους. Για τί εί χε ένα
όρα μα. Ενώ όταν έγι νε η δι κτα το ρία δεν
υπήρ χε κα νείς που να τους εμπνέ ει. Ο
Γε ώρ γιος Πα παν δρέ ου ξέ ρα με ότι ήταν
ένας άν θρω πος ο οποί ος ότι κά νει το κά -
νει μό νο για προ σω πι κές φι λο δο ξί ες. Εί -
ναι ο άν θρω πος που εί χε την ευ θύ νη την

40 XPONIA AΠO TO ΠPAΞIKOΠHMA THΣ 21 AΠPIΛH To Iράκ μετά 
την “αντεπίθεση” 
του Mπους

Συνέντευξη 
με τον 
Στέφανο

Ληναίο

Σ
ε κα νέ ναν δεν ξέ φυ γε ο συμ βο λι -
σμός από την βόμ βα αυ το κτο νί ας
που έσκα σε μέ σα στο κτί ριο του

Iρα κι νού Kοι νο βου λίου στη Bα γδά τη την
Πα ρα σκευή της πε ρα σμέ νης εβδο μά -
δας. Δεν υπάρ χει μέ ρος, ακό μα και στην
καρ διά της Πρά σι νης Zώ νης, που να εί -
ναι ασφα λές από την αντί στα ση.

Σε μια απο τί μη ση της αμε ρι κα νι κής
στρα τιω τι κής «κλι μά κω σης»  στο Iράκ
που ξε κί νη σε στην αρ χή της ίδιας εβδο -
μά δας, οι Nιου Γιορκ Tάιμς κα τέ λη ξαν

“Δεν υπάρ χουν πα ρά ελά χι στες εν δεί -
ξεις ότι η επι χεί ρη ση στη Βα γδά τη  έχει
επι τύ χει το βα σι κό της στό χο να δη -
μιουρ γή σει μια νησίδα στα θε ρό τη τας
στην οποία οι Σου νί τες Aρα βες, οι Σι ί τες
Aρα βες και οι Kούρ δοι θα μπο ρέ σουν να
βρουν το πώς θα κυ βερ νή σουν τη χώ ρα”,
επι τρέ πο ντας στις HΠA να μειώ σουν τη
στρα τιω τι κή τους πα ρου σία στο Iράκ.

H δια σπορά των αμε ρι κα νι κών στρα -
τευ μά των γύ ρω από τη Bα γδά τη σε μι -
κρές μο νά δες και η συ νερ γα σία τους
με τις δυ νά μεις του ιρα κι νού κα θε στώ -
τος μα ριο νέ τα εί χε ανα κό ψει των αριθ -
μό των θα νά των από φα να τι κές Σι ί τι κες
και Σου νί τι κες ομά δες αυ το κτο νί ας. Aλ -
λά ο αμε ρι κα νός στρα τιω τι κός εκ πρό -
σω πος τύ που πα ρα δέ χε ται ότι “δεν
έχου με δει την ίδια ση μα ντι κή μεί ω ση
στις συ νο λι κές απώ λει ες”.

Σύμ φω να με τους Nιου Γιορκ Tάιμς,
“στις βό ρειες και τις δυ τι κές επαρ χί ες
όπου έχουν το έλεγ χο, αλ λά και σε τμή -
μα τα της Bα γδά της, ομά δες  Σου νι τών
Aρά βων έχουν βελ τιώ σει  τις τα κτι κές
τους, χρη σι μο ποιώ ντας πε ρισ σό τε ρα
αυ το κί νη τα αυ το κτο νί ας, γι λέ κα με
εκρη κτι κά  και εκτε λώ ντας επι τυ χη μέ -
νες επι θέ σεις με αέ ρια.”

Eξαι τί ας της ανά πτυ ξής τους στις
γει το νι ές, τα αμε ρι κα νι κά στρα τεύ μα τα
έχουν έρ θει σε πο λύ πε ρισ σό τε ρες κα -
τά μέ τω πο μά χες με την αντί στα ση. 

Aπο τέ λε σμα εί ναι ότι έχουν πε ρισ σό -
τε ρες απώ λει ες. 53 αμε ρι κα νοί σκο τώ -
θη καν στη μά χη τις επτά πρώ τες εβδο -
μά δες με τά την έναρ ξη της επι χεί ρη σης
στη Βα γδά τη στις 14 Φε βρουα ρί ου, σε
σχέ ση με  τους 29 που εί χαν σκο τω θεί
τις προ η γού με νες επτά βδο μά δες.

Eνας αμε ρι κα νός οπλί της στη δυ τι κή
Bα γδά τη λέ ει: “Oι αντάρ τες βλέ πουν τι
κά νου με και εμείς βλέ που με τι κά νουν.
Mε τά προ χω ρά με. Eί ναι σαν το παι χνί δι
της γά τας με το πο ντί κι. Eί ναι πραγ μα τι -
κά ένα πο λύ, πο λύ έξυ πνο πο ντί κι”.

Στην κρί σι μη μά χη που δι ε ξά γε ται
στην επαρ χία Aν μπαρ στο δυ τι κό Iράκ,
οι HΠA έχουν επω φε λη θεί από τις διαι -
ρέ σεις  μέ σα στην αντί στα ση. H Aλ Kά ι -
ντα στη Mε σο πο τα μία πο λε μά ενά ντια
σε αρ κε τές άλ λες ομά δες σου νι τών
ανταρ τών που εί ναι αντί θε τες με τη σε -
χτα ρι στι κή βία ενά ντια στου Σι ί τες
(όπως για πα ρά δειγ μα το πα γι δευ μέ νο
αυ το κί νη το στη Kαρ μπά λα την προ η -
γού με νη βδο μά δα) και στις αδιά κρι τες
επι θέ σεις σε πο λί τες.

Oι αρ χι τέ κτο νες της “κλιμάκωσης”

έχουν επί σης μέ χρι πρό σφα τα στα θεί
τυ χε ροί που ο ρι ζο σπά στης Σι ί της ηγέ -
της Mο κτά ντα αλ-Σαντρ εί πε στους μα -
χη τές του Στρα τού του Mά χντι να μην
αντι στέ κο νται. Αυ τό έχει επι τρέ ψει στις
αμε ρι κα νι κές δυ νά μεις να ει σχω ρή σουν
στο Σαντρ Σί τι, το προ πύρ γιο των φτω -
χών Σι ι τών στη Bα γδά τη.

Φαί νε ται όμως ότι αυ τή η κα τά στα ση
με τα τρέ πε ται σε μπού με ραγκ για τους
κα τα κτη τές. Tη πε ρα σμέ νη εβδο μά δα μι -
σό εκα τομ μύ ριο Iρα κι νοί αντα πο κρί θη καν
στο κά λε σμα του Σαντρ και δια δή λω σαν
μέ σα στην ιε ρή πό λη Nα τζάφ για να
απαι τή σουν το τερ μα τι σμό της κα το χής.

Eν δε χο μέ νως πιο σο βα ρό, ένα δε κα -
πεν θή με ρο πιο πριν οι αμε ρι κα νι κές δυ -
νά μεις προ κά λε σαν σφο δρές μά χες με
το Στρα τό του Mά χντι στη πό λη του νό -
του Nτι βα νί για. O Σαντρ απά ντη σε κα -
λώ ντας τους στρα τιώ τες των ιρα κι νών
δυ νά με ων ασφα λεί ας να στα μα τή σουν
να μά χο νται το Στρα τό του Mά χντι και
να ενω θούν ενά ντια στους κα τα κτη τές.

Eνας από τους στό χους της “επι χεί -
ρη σης” ήταν από την αρ χή η συ ντρι βή
του Σαντρ και των υπο στη ρι κτών του,
ένα αγκά θι στην πλευ ρά των HΠA και
των συμ μά χων τους στο σι ι τι κό κα τε -
στη μέ νο. Aλ λά η αντι πα ρά θε ση με τους
οπα δούς τους Σαντρ μπο ρεί  να απο -
στα θε ρο ποιή σει όλο το νό τιο Iράκ,
όπου οι κυ ριαρ χούν Σι ί τες.

Eν τω με τα ξύ η πο λι τι κή πί ε ση πά νω
στον Tζορτζ Mπους δε δεί χνει κα νέ να
ση μά δι υπο χώ ρη σης. Mέ χρι τώ ρα οι
Δη μο κρα τι κοί στο Kο γκρέσ σο συ νε χί -
ζουν να υπο στη ρί ζουν το νο μο σχέ διο
που έχουν κα τα θέ σει και το οποίο συν -
δέ ει τη χρη μα το δό τη ση του πο λέ μου με
τον ορι σμό ημε ρο μη νίας την επό με νη
χρο νιά για την από συρ ση των στρα τευ -
μά των από το Ιράκ. 

O Mπους τους κα τήγ γει λε  ότι μα χαί -
ρω σαν τα αμε ρι κα νι κά στρα τεύ μα τα πι -
σώ πλα τα. Aλ λά αυ τή η θέ ση υπο νο μεύ -
τη κε όταν η κυ βέρ νη ση  ανα κοί νω σε
την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα ότι πα ρα τεί -
νει την πε ρίο δο της πα ρα μο νής των
στρα τιω τών στο Iράκ από 12 σε 15 μή -
νες, το με γα λύ τε ρο διά στη μα από το
Δεύ τε ρο Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Aυ τή η κί νη ση αντα να κλά την έντο νη
πί ε ση που ασκεί  ο πό λε μος πά νω στον
αμε ρι κα νι κό στρα τό. Το Πε ντά γω νο
αντι με τω πί ζει όλο και με γα λύ τε ρες δυ -
σκο λί ες να βρει πό ρους  για ξε κού ρα -
ση, εκ παί δευ ση και επα νε ξο πλι σμό των
στρα τευ μά των ανά με σα στα δια στή μα -
τα που υπη ρε τούν στο Ιράκ. 

Οι πο λι τι κές συ νέ πει ες  του  Iράκ θα
χτυ πή σουν  και τους Νέ ους Eρ γα τι κούς
της Bρε τα νί ας. Aν το νό τιο Iράκ πραγ -
μα τι κά εκρα γεί τό τε οι βρε τα νι κές δυ -
νά μεις στην Bα σό ρα θα βρε θούν στην
πρώ τη γραμ μή του με τώ που.

Iσως απο δει χτεί δύ σκο λο για τον
υπουρ γό Aμυ νας να τη ρή σει την υπό -
σχε ση του Tό νι Mπλερ για μεί ω ση  του
αριθ μού των βρε τα νι κών στρα τευ μά των
στο Iράκ. Aυ τή θα εί ναι μία ακό μα ανεκ -
πλή ρω τη υπό σχε ση που θα πε ρά σει
σαν “κλη ρο νο μιά” στον κα κό μοι ρο
Γκόρ ντον Mπρά ουν. 

Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος 

Πώς μας έφεραν την Xούντα

Kυκλοφορεί το νέο 

τεύχος του περιοδικού 

Σοσιαλισμός 

από τα Kάτω
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H απόφαση της Συνδιάσκεψης
Η

5η Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου συ -
γκα λεί ται σε μια πε ρίο δο γε μά -
τη δυ να τό τη τες αλ λά και προ -

κλή σεις. Ο πό λε μος που ξε κί νη σε η
σιω νι στι κή πο λε μι κή μη χα νή ενά ντια
στον Λί βα νο με την υπο στή ρι ξη των
ΗΠΑ και της Ευ ρώ πης τέ λει ω σε με μια
πρω το φα νή ήτ τα της σιω νι στι κής οντό -
τη τας στα χέ ρια της ηρω ι κής αντί στα -
σης της Χεζ μπο λάχ. Ωστό σο η μά χη
δεν έχει τε λειώ σει ακό μα και η πο λιορ -
κία που προ σπα θούν να επι βάλ λουν
στην λι βα νέ ζι κη αντί στα ση οι σιω νι στές
και η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση, με τη βο -
ή θεια των ντό πιων πρα κτό ρων τους και
επι στρα τεύ ο ντας το όπλο του σε χτα ρι -
σμού εκεί που απέ τυ χαν τα τανκς και τα
αε ρο πλά να τους- ση μαί νει ότι εί μα στε
αντι μέ τω ποι με με γά λες προ κλή σεις οι
οποί ες απαι τούν από μας το με γα λύ τε -
ρο επί πε δο αντί στα σης και συ νει δη τής
πά λης ενά ντια στον σε χτα ρι σμό. 

Στο Ιράκ, η άγρια αντί στα ση ενά ντια
στην αμε ρι κά νι κη κα το χή έχει σπρώ ξει
την κυ βέρ νη ση των ΗΠΑ σε ένα βάλ το
χω ρίς δι έ ξο δο. Και εκεί επί σης η κα το -
χή προ σπα θεί να παί ξει το τε λευ ταίο
χαρ τί της προ σπα θώ ντας να με τα τρέ -
ψει τη μά χη ενά ντια στην κα το χή σε
μια σε χτα ρι στι κή σύ γκρου ση ανά με σα
σε Σου νί τες και Σι ί τες. Η αντί στα ση
δεν θα κα τορ θώ σει να απε λευ θε ρώ σει
το Ιράκ αν δεν απο φύ γει αυ τή την πα -
γί δα και δεν με τα τρέ ψει την αντί στα ση
σε μια ενω μέ νη εθνι κή δύ να μη που θα
ενώ σει Σου νί τες και Σιίτες ενά ντια
στον αμε ρι κά νο κα τα κτη τή. 

Και στην Πα λαι στί νη όπου η αντί -
στα ση κά τω από την ηγε σία της Χα μάς
επέ ζη σε από την πο λιορ κία της πεί νας
χω ρίς να υπο χω ρή σει απέ να ντι στις
αμε ρι κά νι κες, σιω νι στι κές και αρα βι κές
πι έ σεις για πα ρά δο ση στην σιω νι στι κή
οντό τη τα και τις Συμ φω νί ες του Οσλο,
και εκεί επί σης ο εχθρός και οι ντό πιοι
πρά κτο ρές του έχουν προ σπα θή σει να
επι βάλ λουν τον εμ φύ λιο πό λε μο για να
απο προ σα να το λί σουν την αντί στα ση
από το δρό μο και να χύ σει πα λαι στι -
νια κό αί μα με πα λαι στι νια κά χέ ρια. Πα -
ρά τις πρό σφα τες συμ φω νί ες και τη
σο φία που έδει ξε η αντί στα ση ώστε να
αντι στα θεί σε αυ τές τις προ σπά θει ες,
εί ναι αντι μέ τω πη ακό μα με με γά λες
προ κλή σεις. Το σπά σι μο της πο λιορ κί -
ας χρειά ζε ται την ανα γέν νη ση της Ιντι -
φά ντα και του όπλου της Αντί στα σης. 

Σή με ρα γι νό μα στε μάρ τυ ρες της
κλι μά κω σης των πο λε μι κών απει λών
ενά ντια στο Ιράν και την γε νι κευ μέ νη
κι νη το ποί η ση της αμε ρι κά νι κης κυ βέρ -
νη σης για ένα σκλη ρό αε ρο πο ρι κό
πλήγ μα ενά ντια στο Ιράν. Εί ναι φα νε ρό
ότι όσο θα με γα λώ νουν οι απώ λει ες
των ΗΠΑ στο Ιράκ τό σο θα εντεί νο νται
οι δη λώ σεις για το κίν δυ νο που αντι -
προ σω πεύ ει το Ιράν και την ανά γκη
αντι με τώ πι σής του. Οπως συ νή θως, τα
«με τριο πα θή» αρα βι κά κα θε στώ τα παί -
ζουν τον δι κό τους ρό λο σε αυ τή την
ατζέ ντα τό σο στο επί πε δο της στρα -
τιω τι κής επι με λη τεί ας όσο και στο επί -

πε δο της εκ στρα τεί ας από τα ΜΜΕ με
στό χο την απο μό νω ση του ιρα νι κού
κα θε στώ τος. 

Ενας πα ρά λο γος πό λε μος που μπο -
ρεί να εξα πο λύ σει ο Μπους στο Ιράν
θα έχει απο τέ λε σμα εκα το ντά δες χι λι -
ά δες θύ μα τα σε όλη την πε ριο χή και
πι θα νά όλος ο κό σμος θα μπει σε μια
μα κρά πε ρίο δο πο λέ μων και εντά σε ων
χω ρίς προ η γού με νο. ΠΡΕ ΠΕΙ να συ -
ντο νί σου με τις προ σπά θει ές μας να
στα μα τή σου με αυ τόν τον πα ρά λο γο
πό λε μο ορ γα νώ νο ντας κι νη το ποιή σεις
και δια δη λώ σεις και εκ στρα τεί ες σε
όλον τον κό σμο. 

Ενό σω ο ιμπε ρια λι σμός και οι σύμ -
μα χοί του επι στρα τεύ ουν τις σε χτα ρι -
στι κές διαι ρέ σεις ως όπλο για να εξα -
σθε νί σουν την αντί στα ση οι ευ ρω πα ϊ -
κές και η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση χρη -
σι μο ποιούν τα όπλα του ρα τσι σμού και
της ισλα μο φο βί ας σαν όπλα για να δι -
καιο λο γή σουν την αποι κια κή τους επι -
θε τι κό τη τα και τη διαί ρε ση των αντι πο -
λε μι κών κι νη μά των. Γι’ αυ τό το λό γο εί -
ναι ανα γκαίο η πά λη  ενά ντια στον
αντι μου σουλ μα νι κό ρα τσι σμό να απο -
τε λέ σει συ στα τι κό μέ ρος της αντι πο λε -
μι κής πά λης. 

Στις αρα βι κές χώ ρες δεν εί ναι πια
δυ να τόν να δια χω ρί σου με τον αγώ να
ενά ντια στον δε σπο τι σμό με τον αγώ -
να ενά ντια στον πό λε μο και την αμε ρι -
κά νι κη και σιω νι στι κή αποι κιο κρα τία
στην πε ριο χή. Τα κα θε στώ τα που
έχουν συμ μα χή σει με τον ιμπε ρια λι -
σμό, ιδιαί τε ρα τα κα θε στώ τα της Αι γύ -
πτου, της Σ. Αρα βί ας και της Ιορ δα νί -
ας παί ζουν ένα κρί σι μο ρό λο στην
προ σπά θεια στραγ γα λι σμού και πο -
λιορ κί ας της λι βα νέ ζι κης, πα λαι στι νια -
κής και ιρα κι νής αντί στα σης με αντάλ -
λαγ μα την υπο στή ρι ξη των ΗΠΑ στον
δε σπο τι σμό τους. Γι’ αυ τό το λό γο κά -
θε δρά ση που ανα λαμ βά νε ται στις
αρα βι κές χώ ρες υπέρ της ελευ θε ρί ας
και της δι καιο σύ νης εί ναι όφε λος για
την ένο πλη αντί στα  ση, και κά θε επι τυ -
χία της αντί στα σης εί ναι, την ίδια στιγ -
μή, ένας σει σμός που κά νει τους θρό -

νους του δε σπο τι σμού και της δι α φθο -
ράς στην πε ριο χή μας να τρί ζουν. 

Επί σης, δεν εί ναι πια δυ να τόν να κά -
νου με δια χω ρι σμό ανά με σα στις πο λι -
τι κές της πεί νας και της εξα θλί ω σης
που επι βάλ λουν αυ τά τα κα θε στώ τα
στους αρα βι κούς λα ούς στο όνο μα
της κα πι τα λι στι κής πα γκο σμιο ποί η σης
και του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού από τη
μια με ριά και τον ρό λο που παί ζουν
στην πε ρι φέ ρειά μας αυ τά τα κα θε -
στώ τα. Τα ίδια κα θε στώ τα που ανοί -
γουν τα εδά φη, τα χω ρι κά ύδα τα και
τον εναέ ριο χώ ρο για τον αποι κια κό
στρα τό των ΗΠΑ εί ναι τα ίδια που
εφαρ μό ζουν οι κο νο μι κές πο λι τι κές που
εξυ πη ρε τούν απο κλει στι κά με ρι κές γι -
γά ντιες πο λυε θνι κές επι χει ρή σεις και
μια μι κρή ομά δα ντό πιων, δι ε φθαρ μέ -
νων επι χει ρη μα τιών. Το τί μη μα το πλη -
ρώ νει η πλειο ψη φία του πλη θυ σμού.

Βρι σκό μα στε αντι μέ τω ποι με με γά -
λες προ κλή σεις. Ελ πί ζου με ότι η συν -
διά σκε ψή μας θα απο τε λέ σει ένα ποιο -
τι κό βή μα εμπρός στο δρό μο μας για
να ενώ σου με τις προ σπά θει ες ανά με -
σα στα αντι στα σια κά κι νή μα τα και το
αρα βι κό εθνι κό κί νη μα αντι πο λί τευσης,
συ μπε ρι λαμ βά νο ντας ισλα μι στές, σο -
σια λι στές, άρα βες εθνι κι στές και το
πα γκό σμιο αντι πο λε μι κό κί νη μα. 

Αντι μέ τω πη με αυ τές τις προ κλή -
σεις, η 5η Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου
ολο κλη ρώ νει τις ερ γα σί ες της με τις
ακό λου θες προ τά σεις: 

Ι. Υπο στή ρι ξη της αντί στα σης σε
Πα λαι στί νη, Ιράκ και Λί βα νο

1. Ιράκ

Α- Σύν δε ση του αντι πο λε μι κού αγώ -
νες στις κα το χι κές χώ ρες (ΗΠΑ, Βρε -
τα νία κλπ) και στις χώ ρες που στη ρί -
ζουν την κα το χή (Αί γυ πτος, Ιορ δα νία,
Σα ο υ δι κή Αρα βία)  και δυ νά μω μα της
πί ε σης σε αυ τές τις κυ βερ νή σεις με
σκο πό: Το κλεί σι μο των στρα τιω τι κών
βά σε ων. Αρ νη ση δι έ λευ σης από αέ ρα
στε ριά και θά λασ σα για τις αμε ρι κά νι -

κες δυ νά μεις. Κά λε σμα για την συ -
γκρό τη ση ενός ενιαί ου εθνι κού με τώ -
που ενά ντια στην κα το χή και τις σε κτα -
ρι στι κές διαι ρέ σεις. Δυ νά μω μα του κα -
λέ σμα τος για τον απο κλει σμό της ιρα -
κι νής κυ βέρ νη σης μα ριο νέ τα (κλεί σι μο
πρε σβειών, άρ νη ση βί ζας, δια δη λώ -
σεις ενά ντια στις επι σκέ ψεις ιρα κι νών
αξιω μα τού χων.) Κά λε σμα για στα μά τη -
μα όλων των μορ φών συ νερ γα σί ας
στην εκ παί δευ ση του ιρα κι νού στρα -
τού και αστυ νο μί ας για την κα το χή.
Ορ γά νω ση της αν θρω πι στι κής βο ή θει -
ας (τρο φί μων, φαρ μά κων κλπ) προς
τον ιρα κι νό λαό μέ σα κι έξω από το
Ιράκ (ορ γά νω ση των τρε χό ντων απο -
στο λών αλ λη λεγ γύ ης). 

Β- Ορ γά νω ση μι ας ετή σι ας δια δή -
λω σης τον Μάρ τη ενά ντια στην αμε ρι -
κά νι κη κα το χή του Ιράκ. 

2. Πα λαι στί νη

Ανα ζω ο γόν νη ση και επι κοι νω νία των
κι νη μά των ενά ντια στο τεί χος των ρα -
τσι στι κών δια κρί σε ων. Ορ γά νω ση κα -
μπα νι ών για να σπά σει η πο λιορ κία στο
λαό και την αντίσταση της Πα λαι στί -
νης. Ορ γά νω ση δια δη λώ σε ων πα γκο -
σμί ως ενά ντια στις επι σκέ ψεις σιω νι -
στών αξιω μα τού χων (Μπους, Τσέ νι).
Δυ νά μω μα και σύν δε ση των κι νη μά των
μπο ϋ κο τάζ στις αρα βι κές χώ ρες (Αί γυ -
πτος, Ιορ δα νία, Μα ρό κο, Κόλ πος). Ορ -
γά νω ση της αν θρω πι στι κής βο ή θει ας
στον πα λαι στι νια κό λαό. Δη μιουρ γία
μι ας ιστο σε λί δας του μπο ϋ κο τάζ στην
σιω νι στι κή οντό τη τα στα αρα βι κά και
στα αγ γλι κά με σκο πό την πα ρου σί α ση
και την σύν δε ση των επι τρο πών και
ορ γα νώ σε ων του μπο ϋ κο τάζ διε θνώς.
Ορ γά νω ση μι ας διε θνούς κα μπά νιας
για το μπο ϋ κο τάζ του Ισ ρα ήλ και την
ορ γά νω ση μι ας ετή σι ας δια δή λω σης
τον Σε πτέμ βρη για την υπο στή ρι ξη των
δι καίων του πα λαι στι νια κού λα ού. 

3. Λί βα νος

Θε ω ρού με τις δυ νά μεις του ΟΗΕ

στο Λίβ σνο δυ νά μεις κα το χής και υπο -
στη ρί ζου με τα λαϊ κά κι νή μα τα σε όλες
τις χώ ρες που ζη τά νε την από συρ ση
αυ τών των στρα τευ μά των. Εκ θε ση και
απο μό νω ση των λι βα νέ ζι κων δυ νά με ων
που συμ μα χούν με τις ΗΠΑ και το Ισ ρα -
ήλ όπως και του ρό λου των αρα βι κών
κα θε στώ των που τις υπο στη ρί ζουν.
Κοι νή προ ε τοι μα σία για το δυ νά μω μα
των πλα τύ τε ρων δυ να τών λαϊ κών κι νη -
μά των σε πε ρί πτω ση μι ας νέ ας σιω νι -
στι κής επί θε σης στο Λί βα νο με σκο πό
την συ ντρι βή της αντί στα σης. Υπο στή -
ρι ξη της λι βα νέ ζι κης αντί στα σης ενά -
ντια στο αμε ρι κα νο-σιω νι στι κό σχέ διο.
Ορ γά νω ση μι ας ετή σι ας διε θνούς δια -
δή λω σης τον Ιο ύ λη ενά ντια στην επι θε -
τι κό τη τα σε βά ρος του Λι βά νου. 

ΙΙ. Αντι με τώ πι ση των πο λε μι κών
απει λών εξαι τί ας της πυ ρη νι κής

ενέρ γειας (Ιράν-Κο ρέα)

Ενώ νου με θέ σεις και προ σπά θει ες
ενά ντια σε μια επί θε ση των ΗΠΑ στο
Ιράν και ορ γά νω ση κα μπα νι ών ενά ντια
στην κλι μα κού με νη πο λιορ κία ενά ντια
στο Ιράν. Σε πε ρί πτω ση ενός πο λέ μου
των ΗΠΑ ενά ντια στο Ιράν, ορ γά νω ση
μι ας διε θνούς δια δή λω σης ενά ντια
στην επί θε ση. Πυ ρη νι κός αφο πλι σμός
του Ισ ρα ήλ. Υπο στή ρι ξη του δι καιώ μα -
τος των λα ών να έχουν πυ ρη νι κή ενέρ -
γεια για ει ρη νι κούς σκο πούς. Απο κά -
λυ ψη των δυο μέ τρων και σταθ μών
στην αντι με τώ πι ση των πυ ρη νι κών (Ισ -
ρα ήλ απέ να ντι στο Ιράν και τη Κο ρέα.)

ΙΙΙ. Γέ φυ ρες ανά με σα στην Αρι -
στε ρά και τα ισλα μι κά κι νή μα τα
ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό και

την πα γκο σμιο ποί η ση

Απλω μα και βά θεμα της συ νερ γα σί -
ας ανά με σα στα ισλα μι κά κι νή μα τα
αντί στα σης και τους αγώ νες της Αρι -
στε ράς στην Αρα βία και διε θνώς (με λέ -
τη των δι α φο ρε τι κών εμπει ρι ών του Λι -
βά νου, της Αι γύ πτου κλπ.) Πο λι τι κή
στή ρι ξης ενά ντια σε κά θε μορ φή δια -
κρί σε ων σε βά ρος αρα βι κών και μου -
σουλ μα νι κών μειο νο τή των στην Δύ ση
και σύν δε ση αυ τών των δια κρί σε ων με
την ιμπε ρια λι στι κή ατζέ ντα. Σύν δε ση
του αγώ να ενά ντια στην αποι κιο κρα τία
και τον ρα τσι σμό με τον αγώ να ενά ντια
στην κα πι τα λι στι κή πα γκο σμιο ποί η ση
και τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό. Σύ γκρου ση
με τις από ψεις πε ρί σύ γκρου σης των
πο λι τι σμών ή θρη σκει ών κλπ. Σύν δε ση
των ανερ χό με νων κι νη μά των της Αρι -
στε ράς στην Λα τι νι κή Αμε ρι κή με τα
αντι πο λε μι κά κι νή μα τα από τη μια και
τα κι νή μα τα της αντί στα σης και των
εθνι κών δυ νά με ων στις αρα βι κές χώ -
ρες από την άλ λη. Κά λε σμα για την ορ -
γά νω ση μι ας συν διά σκε ψης που θα συ -
γκε ντρώ σει τις δυ νά μεις της αρα βι κής
Αρι στε ράς και της ισλα μι κής αντί στα -
σης στις αρα βι κές χώ ρες για το συ ντο -
νι σμό των προ σπα θειών στους εθνι -
κούς και δη μο κρα τι κούς αγώ νες τους.

Aπεργιακή διαδήλωση στην Aίγυπτο
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To κίνημα στην Mέση Aνατολή

IV. Σχε τι κά με τις διαι ρέ σεις 
ανά με σα στα κι νή μα τα της 
αντί στα σης

Συ ντο νι σμός των προ σπα θει ών ενά ντια
στον απο προ σα να το λι σμό της ιρα κι νής
αντί στα σης προς έναν σε χτα ρι στι κό εμ φύ -
λιο πό λε μο και απο κά λυ ψη των προ σπα -
θειών της αμε ρι κά νι κης κα το χής και των
αρα βι κών κα θε στώ των να εντεί νουν αυ τές
τις συ γκρού σεις. Υπο στή ρι ξη της εθνι κής
ενό τη τας στο Λί βα νο, την Πα λαι στί νη και το
Ιράκ χω ρίς συμ βι βα σμούς στις βα σι κές αρ -
χές της αντί στα σης. (Απόρ ρι ψη του συν θή -
μα τος της εθνι κής ενό τη τας για την διευ κό -
λυν ση της αμε ρι κα νο-σιω νι στικής ατζέ -
ντας.) Υπο στή ρι ξη και δυ νά μω μα της ενό τη -
τας της αντί στα σης (σου νι τι κή Χα μάς και σι -
ι τι κή Χεζ μπο λάχ ενά ντια στο ενιαίο ιμπε ρια -
λι στι κό σχέ διο) και ορ γά νω ση δρά σε ων σε
πα γκό σμιο επί πε δο για το δυ νά μω μα αυ τής
της ενό τη τας και για κοι νή συν διά σκε ψη
ενά ντια στις σε κτα ρι στι κές διαι ρέ σεις. 

V. Χτί σι μο μι ας διε θνούς 
συμ μα χί ας αντί στα σης

Εφαρ μο γή στρα τη γι κών διαρ κούς συ -
ντο νι σμού ανά με σα στα αντι πο λε μι κά κι νή -
μα τα και τα κι νή μα τα αντί στα σης στις αρα -
βι κές χώ ρες και την Λα τι νι κή Αμε ρι κή. Συ -
γκρό τη ση ενός δι κτύ ου ανταλ λα γής εμπει -
ρι ών και πλη ρο φο ρι ών και συ ντο νι σμού
δρα στη ριο τή των. Συμ φω νία σε κοι νές διε -
θνείς μέ ρες δια μαρ τυ ρί ας κα τά το πρό τυ -
πο της 15ης Φλε βά ρη 2003. 

VI. Υπο στή ρι ξη των Δη μο κρα τι κών
Δι καιω μά των των Αρα βι κών Λα ών

Υπο στή ρι ξη των αγώ νων ενά ντια σε νό -
μους που πε ριο ρί ζουν τις ελευ θε ρί ες με το
πρό σχη μα της κα τα πο λέ μη σης της τρο μο -
κρα τί ας, απο κά λυ ψη του ρα τσι στι κού και
δε σπο τι κού χα ρα κτή ρα τους και σύν δε ση
αυ τού του δε σπο τι σμού των διε θνών κα θε -
στώ των με τους αγώ νες για δη μο κρα τία
στις αρα βι κές χώ ρες (Γκουα ντά να μο,
Αμπου Γκρά ϊμπ, αι γυ πτια κές και σα ου δι κές
φυ λα κές και μυ στι κά κέ ντρα φυ λά κι σης
στην Ευ ρώ πη.) Σύν δε ση των ανερ χό με νων
κοι νω νι κών κι νη μά των (ερ γα τών και επαγ -
γελ μα τι ών) στις αρα βι κές χώ ρες με τα
αντί στοι χα σε δι α φο ρε τι κά με ρη του κό -
σμου και δη μιουρ γία μη χα νι σμών αλ λη λεγ -
γύ ης και κοι νού αγώ να. 

Εκ θε ση των δε σπο τι κών αρα βι κών κα θε -
στώ των και ορ γά νω ση κα τα λή ψε ων και
δια δη λώ σε ων ενά ντια στις επι σκέ ψεις συμ -
βό λων αυ τών των δε σπο τι κών κα θε στώ -
των. Δυ νά μω μα της διε θνούς αλ λη λεγ γύ ης
με τα δη μο κρα τι κά κι νή μα τα ενά ντια στις
δι κτα το ρί ες στις αρα βι κές χώ ρες (ορ γά νω -
ση δια δη λώ σε ων ενά ντια στα στρα το δι -
κεία, φυ λα κί σεις, βα σα νι στή ρια) και απο -
κά λυ ψη των κα τα πιε στι κών κα θε στώ των
όπως και της αμε ρι κά νι κης και ευ ρω πα ϊ κής
συ νε νο χής, ορ γά νω ση μι ας διε θνούς κα -
μπά νιας ενά ντια στη δί κη πο λι τών από
στρα το δι κεία στην Αί γυ πτο. 

Η ορ γα νω τι κή επι τρο πή της Συν διά σκε -
ψης του Καϊ ρου κα λεί όλες τις ομά δες, προ -
σω πι κό τη τες, λα ϊ κές επι τρο πές και ορ γα νώ -
σεις της κοι νω νί ας των πο λι τών που πα λεύ -
ουν ενά ντια στον Ιμπε ρια λι σμό, τον Σιω νι -
σμό, τον Πό λε μο και την πα γκο σμιο ποί η ση
στην Αί γυ πτο, τον αρα βι κό κό σμο και πα γκό -
σμια στο Κοι νω νι κό Φό ρουμ του Καϊ ρου που
θα γί νει από τις 27 μέ χρι 30 Μάρ τη 2008. 

Η αι γυ πτια κή ορ γα νω τι κή επι τρο πή θα
συ γκρο τή σει μια αιγ υπτια κή και δι ε θνή
συ ντο νι στι κή επι τρο πή για να προ ε τοι μά -
σει το γε γο νός.

Σ
το 5ο συ νέ δριο του Καϊ ρου
ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό και
το σιω νι σμό που πραγ μα το -

ποι ή θη κε στις αρ χές Απρί λη απο τυ -
πώ θη καν πά ρα πολ λές ση μα ντι κές
εξε λί ξεις στα κι νή μα τα της Μέ σης
Ανα το λής. Η πιο κρί σι μη αλ λα γή που
κα τα γρά φη κε εί ναι ότι τα κι νή μα τα
που ξέ σπα σαν τα τε λευ ταία χρό νια
στον αρα βι κό κό σμο με πυ ρο δό τη
την πα λαι στι νια κή Ιντι φά ντα και την
αντί στα ση στον πό λε μο στο Ιράκ
έχουν με τα τρα πεί σε αντι κα θε στω τι -
κά κι νή μα τα. Ενα πα ρά δειγ μα εί ναι
οι εξε λί ξεις στο Λί βα νο, όπου με τά
τη νί κη της Αντί στα σης το πε ρα σμέ -
νο κα λο καί ρι, ο εν θου σια σμός για
την επι τυ χία και ο θυ μός για το Ισ ρα -
ήλ με τα τρά πη καν σε ένα κί νη μα ορ -
γής ενά ντια στην κυ βέρ νη ση του
Φουάντ Σι νιό ρα. Σή με ρα η κυ βέρ νη -
ση Σι νιό ρα πα ρα μέ νει στην εξου σία
με μειο ψη φι κή στή ρι ξη από το κοι νο -
βού λιο και έτσι το κί νη μα έχει σε με -
γά λο βαθ μό πα ρα λύ σει το πο λι τι κό
σκη νι κό στο Λί βα νο, ένα σκη νι κό που
μέ χρι πέρ σι ήταν το αγα πη μέ νο πα -
ρά δειγ μα των Αμε ρι κά νων.

Η Αί γυ πτος όμως εί ναι το πιο χα -
ρα κτη ρι στι κό και το πιο ση μα ντι κό
πα ρά δειγ μα, όντας η πο λυ πλη θέ στε -
ρη χώ ρα της Μέ σης Ανα το λής. Στην
Αί γυ πτο με τά από 20 χρό νια σκλη ρής
δι κτα το ρί ας του Μου μπά ρακ, η αλ λη -
λεγ γύη στην Ιντι φά ντα το 2000 έδω -
σε τα πρώ τα σκιρ τή μα τα ενός κι νή -
μα τος που προ σπα θού σε να ξα να -
βγεί στο δρό μο. Το 2003, την ημέ ρα
που ξε κι νού σε ο πό λε μος στο Ιράκ, η
πα νί σχυ ρη αστυ νο μία του Μου μπά -
ρακ πιά στη κε στον ύπνο κα θώς δε κά -
δες χι λι ά δες άν θρω ποι βγή καν στους
δρό μους του Καϊ ρου. Ηταν η πρώ τη
μη ελεγ χό με νη από το κα θε στώς μα -
ζι κή δια δή λω ση με τά από πολ λά χρό -
νια. Μέ σα σε αυ τή την ευ και ρία στή -
θη καν δί κτυα όπως το “Κι φά για” (Αρ -
κε τά) που έφε ρε το αί τη μα για δη μο -
κρα τία στην πρώ τη γραμ μή. Οι χρο νι -
ές του 2004 και 2005 ήταν μια ανα μέ -

τρη ση ανά με σα στις προ σπά θει ες
του κα θε στώ τος να προ χω ρή σει σε
εσω τε ρι κές αλ λα γές για να σω θεί και
από την άλ λη του δη μο κρα τι κού κι νή -
μα τος που απει λού σε να με τα τρέ ψει
κά θε μι κρή κί νη ση του Μου μπά ρακ
σε συ νο λι κή κρί ση.

Το 2006 στο προ σκή νιο ήρ θε ένας
και νούρ γιος και πο λύ ση μα ντι κός
παί χτης: το ερ γα τι κό κί νη μα. Με το
συν δι κα λι σμό τε λεί ως πα ρά νο μο εί -
χαν αρ χί σει να ξε σπά νε άγριες απερ -
γί ες από το 2004. Στα τέ λη του 2006
το απερ για κό κί νη μα έφτα σε σε πρω -
το φα νές ση μείο. Δε κά δες χι λι ά δες
ερ γά τες στη με γα λύ τε ρη υφα ντουρ -
γία της Αι γύ πτου, σε ένα κλά δο που
εί χε κρα τι κο ποι η θεί στη δε κα ε τία του
'60 και τώ ρα βρί σκε ται σε φάση ξε -
που λή μα τος, βγή καν σε άγρια απερ -
γία και ξε σή κω σαν ένα κύ μα συ μπα -
ρά στα σης σε όλη σχε δόν την ερ γα τι -
κή τά ξη. Ηταν μια απερ γία πέ ρα για
πέ ρα από τα κά τω. Οι πε ρι γρα φές
κά νουν λό γο για 3.000 ερ γά τριες που
έκα ναν εσω τε ρι κή πο ρεία μέ σα στο
ερ γο στά σιο και ει σέ βα λαν στο τμή μα
όπου δου λεύ ουν κυ ρί ως άντρες για

να τους πεί σουν να βγουν κι αυ τοί σε
απερ γία φω νά ζο ντας “Οι γυ ναί κες εί -
ναι εδώ. Οι άντρες που εί ναι;”.

Πρό κει ται για μια εξέ λι ξη που απει -
λεί τους πιο σίγου ρους πυ λώ νες του
αμε ρι κά νι κου ιμπε ρια λι σμού. Το κα -
θε στώς του Μου μπά ρακ, όπως και
άλ λα κα θε στώ τα της πε ριο χής, συν -
δυά ζει την σκλη ρή κα τα στο λή σε βά -
ρος του κό σμου, άγρια λι τό τη τα και
απλό χε ρη στή ρι ξη στον αμε ρι κά νι κο
ιμπε ρια λι σμό. Τώ ρα αυ τός ο συν δυα -
σμός “στα θε ρό τη τας” αντι στρέ φε ται.
Ετσι φτά σα με στο ση μείο όπου στην
Αί γυ πτο τρία φαι νο με νι κά δι α φο ρε τι -
κά κι νή μα τα, το κί νη μα για δη μο κρα -
τι κά δι καιώ μα τα, το ερ γα τι κό κί νη μα
και το αντι πο λε μι κό κί νη μα έχουν αλ -
λη λο συν δε θεί με τέ τοιο τρό πο που
με τα τρά πη καν σε κί νη μα αντι κα θε -
στω τι κό.

Μέ σα σε αυ τές τις με γά λες αλ λα -
γές, έχουν προ κύ ψει και νούρ για πο -
λι τι κά ζη τή μα τα κα θώς δυ νά μεις του
ρι ζο σπα στι κού Ισλάμ και δυ νά μεις
της Αρι στε ράς που για δε κα ε τί ες
ήταν από απο μο νω μέ νες μέ χρι εχθρι -
κές βρί σκο νται να πα λεύ ουν πλάι

πλάι σε όλα τα μέ τω πα. Γι' αυ τό στο
Κάι ρο ήταν τό σο έντο νη η συ ζή τη ση
για το πώς μπο ρεί να προ χω ρή σει
αυ τή η κοι νή δρά ση. Η εφη με ρί δα
αλ-Αχράμ αλί ευ σε ένα από τα πιο χα -
ρα κτη ρι στι κά στιγ μιό τυ πα: με τον Αλί
Φα γι άντ, μέ λος της Εκτε λε στι κής
Γραμ μα τεί ας της Χεζ μπο λάχ του Λι -
βά νου να ασκεί κρι τι κή στα κομ μά τια
της ευ ρω πα ϊ κής Αρι στε ράς που
έχουν απο δε χθεί την ταύ τι ση μου -
σουλ μά νων και τρο μο κρα τών: 'Θα
πρέ πει να απο φύ γου με την κυ βερ νη -
τι κή αδιαλ λα ξία, εί τε εί ναι ισλα μι κή ή
όχι, και την επι βο λή της θρη σκεί ας
πά νω στον κό σμο'. Ανα φέρ θη κε στο
επι χεί ρη μα του Γκράμ σι που μι λού σε
για την ανά γκη δη μιουρ γίας ενός κοι -
νού με τώ που σε ση μα ντι κές ιστο ρι -
κές συ γκυ ρί ες ώστε να προ κύ ψουν
ιστο ρι κές αλ λα γές, με τά τις οποί ες η
κά θε ομά δα μπο ρεί να δια λέ ξει το δι -
α φο ρε τι κό της δρό μο. Τι όμορ φη ει -
ρω νία να ακούς έναν Ισλα μι στή, να
ανα φέ ρε ται στα λό για ενός Δυ τι κού
κομ μου νι στή θε ω ρη τι κού.

Nίκος Λούντος

Το φε τι νό συ νέ δριο του Καϊ ρου ήταν μια συ -
γκλο νι στι κή εμπει ρία, πο λύ πιο προ χω ρη μέ νο
από κά θε άλ λη χρο νιά. Εκ προ σώ πη σα την Συμ -
μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο από την Ελ λά δα
μα ζί με τον Πέ τρο Κων στα ντί νου, συ ντο νι στή της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα. Πα ρό τι ήμα σταν μό νο
δύο, κά να με έξι πα ρεμ βά σεις στο Συ νέ δριο και
γί να με το κέ ντρο για πολ λούς αι γύ πτι ους ακτι βι -
στές. Ο λό γος ήταν ότι με τα φέ ρα με τις εμπει ρί ες
των κι νη μά των στην Ελ λά δα και πά ρα πολ λοί,
ισλα μι στές και αρι στε ροί αι γύ πτιοι ήθε λαν να μά -
θουν πε ρισ σό τε ρα, να συ ζη τή σουν και να πά ρουν
ιδέ ες για τις δι κές τους μά χες.

Κά να με πα ρεμ βά σεις στις συ ζη τή σεις για την
αλ λη λεγ γύη στην Αντί στα ση σε Ιράκ, Λί βα νο, Πα -
λαι στί νη, για τη δρά ση των σο σια λι στών φοι τη -
τών ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις, για το φοι τη τι -
κό κί νη μα ενά ντια στη δι κτα το ρία, για τις ερ γα τι -

κές απερ γί ες, για τη συ νερ γα σία ισλα μι στών και
Αρι στε ράς και για τον πα γκό σμιο συ ντο νι σμό του
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος. Με τα φέ ρα με τις εμπει -
ρί ες των κα τα λή ψε ων στην Ελ λά δα και οι φοι τη -
τές ήθε λαν να μά θουν πώς μπο ρούν να αντι με τω -
πί σουν την κα τα στο λή της Αστυ νο μί ας, πώς να
χτί σουν την ενό τη τα ανά με σα στις ορ γα νώ σεις
του κι νή μα τος.

Μι λή σα με για τις μά χες της ερ γα τι κής τά ξης
στην Ελ λά δα και για το πώς το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα έχει παί ξει ρό λο για να ρι ζο σπα στι κο ποιή σει
και ερ γά τες και φοι τη τές. Πώς ορ γα νώ σα με το
συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη, κερ δί ζο ντας τη
συμ με το χή των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων. Το νί σα -
με τη ση μα σία της μά χης ενά ντια στην ισλα μο φο -
βία και το για τί η Αρι στε ρά έχει κα θή κον να υπε -
ρα σπί ζε ται τους μου σουλ μά νους μέ σα στις χώ -
ρες της Δύ σης απέ να ντι στις επι θέ σεις. Φέ ρα με
το πα ρά δειγ μα του Τζα βέντ Ασλάμ για το πώς το

αντι πο λε μι κό κί νη μα και τα συν δι κά τα κα τα φέ ρα -
με μα ζί να τον σώ σου με από την απέ λα ση στο
Πα κι στάν. Στην συ ζή τη ση για τον συ ντο νι σμό
προ τεί να με και απο φα σί στη κε να ανα πτυ χθεί μια
πιο στε νή συ νερ γα σία ανά με σα στα αντι πο λε μι κά
κι νή μα τα της Με σο γεί ου, κυ ρί ως Ελ λά δα, Τουρ -
κία, Λί βα νο, Πα λαι στί νη, Αί γυ πτο.

Δύο ήταν τα πιο ση μα ντι κά κρα τού με να του
συ νε δρίου. Η κοι νή δρά ση των ισλα μι στι κών ορ -
γα νώ σε ων, κυ ρί ως των Αδελ φών Μου σουλ μά νων
με την Αρι στε ρά στην Αί γυ πτο, που ήταν φα νε ρή
σε κά θε δια δι κα σία του συ νε δρίου. Οπως και το
γε γο νός ότι όλα τα κι νή μα τα της Αι γύ πτου, από
τους αγρό τες και τους ερ γά τες ως τους φοι τη -
τές τό νι ζαν πως τα κι νή μα τά τους δεν εί ναι ξε χω -
ρι στά αλ λά μια ενιαία μά χη ενά ντια στον Μου -
μπά ρακ και τον αμε ρι κά νι κο ιμπε ρια λι σμό.

Γιάν νης Ση φα κά κης

Aπό την Συνδιάσκεψη του Kαϊρου το 2006



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

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

ΓΑΛΑΤΣΙ

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

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ nuovo 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τον Μαρξισμό 2007
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ dream 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τον Μαρξισμό 2007
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Γαρδένια 8μμ
Μαρξισμός και Αλλοτρίωση
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Αλσος 7μμ
Ρατσισμός: Τι είναι και πώς παλεύεται;
Ομιλήτρια: Καρολίνα Γιάβορεκ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 ΤΕΙ 7μμ
Σκάνδαλα της Ν.Δ: Ατύχημα ή αποτέλε-

σμα του καπιταλισμού;
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Dunking donuts  7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απερ-
γία την Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Σπύρος Κοσκινάς

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 7μμ
Ενημέρωση απο το Πανελλαδικό Συμβού-
λιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 goody’s 7μμ
Ενημέρωση απο το Πανελλαδικό Συμβού-
λιο του ΣΕΚ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ info 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον Μαρξισμό 2007
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Γιώργος 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον Μαρξισμό 2007

Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΚΥΨΕΛΗ

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Οι εκλογές στην Γαλλία

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 7.30μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού τον 21ο αιώνα
Προβολή βίντεο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Σταλινισμός και Σοσιαλδημοκρατία: Οι δύο
πτυχές του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4 ΤΕΙ 6μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4  καφέ Ψυχαγώγιο 8μμ
Oμιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑNTONIO ΓKPAMΣI - Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

40 χρόνια απο την Xούντα - Ποιος την ανέβασε και ποιος την έριξε
ΠΕΜΠΤΗ 19/4

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λόφος Αξιωματικών 6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11.30πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ.ΗΣΑΠ 2μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ.Κύπρου 12μες 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 11πμ
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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 24/4
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9.30πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 9.30πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣTEΦ κυλικείο 12μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ φουαγιέ 11πμ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 11πμ
ΜΜΕ ισόγειο 11πμ
ΜΟΥΣΙΚΟ φουαγιέ 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 9πμ
ΦΛΣ κυλικείο 10πμ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠAPAΣKEYH - ΔEYTEPA
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΠAPAΣKEYH 20/4
TEI Aθήνας κεντρικός διάδρομος 2μμ

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

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001

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 763

Συμμαχία 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

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 ταβέρνα Ροζαλία 6μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 6μμ
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ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 Στέκι (Αβέρωφ 7) 8μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 πλ.Ηρώων 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ομιλητές: Γιώργος Παφίλης, δικηγόρος -
αντιστασιακός, Μαρία Στύλλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός 

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 Δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Χριστόπουλος, 
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, 
Μαρία Στύλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Ομηρος Ταχμαζίδης, δημοσιογράφος
Tριαντάφυλλος Μιταφίδης , Σύλλογος
Φυλακισθέντων & Εξωρισθέντων της
Αντίστασης, Πέτρος Κωνσταντίνου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 Ξυλοτεχνία 6.30μμ
Ομιλητές: Τάκης Γεωργακόπουλος
Μαρία Στύλλου

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 ΑΣΟΕΕ Αίθουσα Α22 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ομιλητές: Γιώργος Παφίλης, δικηγόρος -
αντιστασιακός, Γιάννης Αγγελόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Πνευματικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 Κέντρο Νέων 6μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 Παλαιό Δημαρχείο 7μμ

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

Τρίτη 24 Απρίλη, στις 7μμ,
βραδιά με τον Δημήτρη Λιβιε-
ράτο, Ιστορικό 
του εργατικού κινήματος

«Η ιστορία της Εργατικής

Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα».

Φειδίου 14-16, 210-5247584
(πίσω από Τιτάνια ΡΕΞ),



Χ
ι λι ά δες δια δη λω τές με πλα κάτ
ενά ντια στον Τα γίπ Ερ ντο γκάν
και το “ισλα μι στι κό” του Κόμ μα

Δι καιο σύ νης και Ανά πτυ ξης (ΑΚΡ) συ -
γκε ντρώ θη καν το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το
στην Πλα τεία Τα ντο γάν της Αγκυ ρας
για να εκ φρά σουν την αντί θε σή τους
στην προ ο πτι κή με τα πήδη σής του από
την θέ ση του πρω θυ πουρ γού στην θέ -
ση του προ έ δρου της δη μο κρα τί ας τον
ερ χό με νο Μάη.

Η δια δή λω ση, που εί χε ορ γα νω θεί
από τον ου σια στι κά άγνω στο “Σύν δε -
σμο Κε μα λι κής Σκέ ψης” προ βλή θη κε
το βρά δυ του Σαβ βά του από όλα τα
δελ τία ει δή σε ων και όλα τα κα νά λια. Η
αι τία δεν ήταν απλά και μό νο το μέ γε -
θος -που με τρι ό ταν σε εκα το ντά δες χι -
λι ά δες. Ού τε οφει λό ταν η κά λυ ψη
απλά και μό νο στο γε γο νός ότι η δια -
δή λω ση γι νό ταν σε μια άλ λη χώ ρα, ορ -
γα νω μέ νη από έναν συ ντη ρη τι κό δε ξιό
σύν δε σμο και όχι από κά ποιο ερ γα τι κό
συν δι κά το. Η πραγ μα τι κή αι τία για αυ -
τή την ανα πά ντε χη προ βο λή ήταν το
“προ φα νές” συ μπέ ρα σμα: οι Ισλα μι -
στές πέ φτουν και η Τουρ κία ξα να μπαί -
νει στην τρο χία των στρα τη γών, του
εθνικι σμού και της πο λε μο κα πη λεί ας.
Ο τί τλος του άρ θρου της “Ελευ θε ρο -
τυ πί ας” εί ναι χα ρα κτη ρι στι κός: “Κό -
ντρα αρ βύ λας-φε ρε τζέ”. Ετσι και αλ -
λιώς, θα μπο ρού σε να έρ θει τί πο τα κα -
λό από την Τουρ κία;

Το στρα τό πε δο των 
Κε μα λι κών

Η δια δή λω ση στην Αγκυ ρα ήταν
πραγ μα τι κά με γά λη. Αλ λά αυ τό κα θό -
λου  δεν ση μαί νει ού τε ότι “η αρ βύ -
λα” έχει πά ρει ξαφ νι κά το πά νω χέ ρι
στην Τουρ κία. Ακρι βώς το αντί θε το
συμ βαί νει.

Η πα ρα δο σια κή εθνι κι στι κή πτέ ρυ γα
βρί σκε ται, τα τε λευ ταία χρό νια,  σε θέ -
ση άμυ νας και όχι σε θέ ση αντε πί θε -
σης στην Τουρ κία. Οι ιδέ ες τους βα δί -
ζουν από την μια ήτ τα στην επό με νη -
σε όλα τα μέ τω πα που έχουν ανοί ξει,
από το Κουρ δι κό και το Αρ με νι κό, μέ -
χρι την Κύ προ, την Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση
και την ίδια την κυ βέρ νη ση. Στις εκλο -
γές που πρό κει ται να γί νουν (κα τά πά -
σα πι θα νό τη τα) τον Νο έμ βρη το ΑΚΡ,
το κόμ μα του Ερ ντο γκάν, ανα μέ νε ται
και πά λι να σαρ ώ σει.

Τα σκλη ρο πυ ρη νι κά εθνι κι στι κά κόμ -
μα τα -από το Σο σια λι στι κό Κόμ μα του
Μπαϊ κάλ μέ χρι τους φα σί στες του
MHP- βρί σκο νται σε πτώ ση. Τα γκά λοπ
δί νουν γύ ρω στο 10% στον ΜΗΡ (το
10% εί ναι το όριο που χρειά ζε ται να
πιά σει ένα κόμ μα για να μπει στην
Βου λή στην Τουρ κία) και σα φώς λι γό -
τε ρο στον Μπαϊ κάλ. Οσο οξύ νο νται οι
εθνι κι στικές τους κο ρώ νες, τό σο πέ -
φτουν τα πο σο στά τους στις δη μο σκο -
πή σεις.

Και όσο πέ φτουν τα πο σο στά τους,
τό σο πε ρισ σό τε ρο “σκυ λιά ζουν”. “Τι
θα πει εί μα στε όλοι Αρ μέ νιοι” ούρ λια ζε

ο Μπαϊ κάλ τον πε ρα σμέ νο Γε νά ρη,
όταν όλη η χώ ρα πα ρα κο λου θού σε συ -
γκλο νι σμέ νη την κη δεία του Χράντ
Ντίκ, του διά ση μου αρ με νι κής κα τα γω -
γής δη μο σιο γρά φου που εί χε δο λο φο -
νη θεί πριν από λί γες μέ ρες από έναν
νε α ρό φα σί στα από την Τρα πε ζο ύ ντα.
“Δεν εί μα στε όλοι Αρ μέ νιοι”.

Οι εφη με ρί δες και τα κα νά λια πα -
ρου σίασαν την δια δή λω ση του Σαβ βά -
του σαν μια δια δή λω ση “κε μα λι κών”.
Αυ τό που ονο μά ζουν, όμως, “κε μα λι -
κοί” εί ναι μια πο λύ πλα τιά “πα ρά τα ξη”
που ξε κι νά ει από τις άγριες, ακρο δε ξι -
ές συμ μο ρί ες και φτά νει μέ χρι τις μυ -
στι κές υπη ρε σί ες και τους από στρα -
τους αξιω μα τι κούς σαν τον Σε νέρ
Ερου ϊ γκούρ, τον πρό ε δρο του “Συν δέ -
σμου Kε μα λι κής Σκέ ψης”.

Ο Ογκούν Σα μάστ, ο δο λο φό νος
του Χράντ Ντικ, πα ρα δέ χτη κε ότι πα -
ρα κο λου θού σε τις συ γκε ντρώ σεις του
“Κόμ μα τος της Με γά λης Ενό τη τας”
(ΒΒΡ) -μι ας μι κρο σκο πι κής, σκλη ρο πυ -
ρη νι κής, επι θε τι κής διά σπα σης του
ΜΗΡ. Ο Ογκούν Σα μάστ, όμως, ήταν
απλά ένα φτω χό χω ρια τό παιδο από
ένα χω ριό της Τρα πε ζο ύ ντας. Χω ρίς
δια συν δέ σεις με τις μυ στι κές υπη ρε σί -
ες δεν θα εί χε κα τα φέ ρει πο τέ ού τε να
βρει το όπλο, ού τε να φτά σει στην
Αγκυ ρα, ού τε να βρει τον Χράντ Ντικ
και να τον πυ ρο βο λή σει.

Ο ίδιος ο “Σύν δε σμος Κε μα λι κής
Σκέ ψης” δεν εί ναι πα ρά ένας ασή μα -
ντος, ευ υπό λη πτος σύλ λο γος δε ξιών
από στρα των αξιω μα τι κών και πα ρο πλι -
σμέ νων ακα δη μα ϊ κών. Χω ρίς τις σχέ -
σεις με αυ τό που οι εφη με ρί δες ονο -
μά ζουν στην Τουρ κία “το βα θύ κρά -

τος” δεν θα μπο ρού σε να μα ζέ ψει ού -
τε το ένα εκα το στό του κό σμου που
συ γκε ντρώ θη κε το Σάβ βα το στην
Αγκυ ρα. Και φυ σι κά δε θα εί χε κα τα -
φέ ρει τί πο τα χω ρίς τους εκ δό τες και
τους κα να λάρ χες που προ πα γάν δι σαν
ακού ρα στα το συλ λα λη τή ριο, χω ρίς
τους διευ θυ ντές και τους προ ϊ στα μέ -
νους των δη μό σι ων υπη ρε σιών που
υπο χρέ ω σαν τους υφι στά με νούς τους
να εί ναι εκεί, τους κα θη γη τές των
στρα τιω τι κών ακα δη μιών που έστει λαν
τους μα θη τές τους με δια τα γή, ντυ μέ -
νους με πο λι τι κά στην συ γκέ ντρω ση.
Και φυ σι κά χω ρίς τα μέ λη των “κα λών
οι κο γε νειών” που δεν θα μπο ρού σαν
να λεί ψουν από μια συ γκέ ντρω ση ενά -
ντια στον “ισλα μι κό σκο τα δι σμό” ή
τους οπα δούς του Σο σια λι στι κού Κόμ -
μα τος του Μπαϊ κάλ.

Ανά με σα στους δια δη λω τές υπήρ -
χαν βέ βαια και κά ποιοι που απλά απε -
χθά νο νται την κυ βέρ νη ση -κά ποιοι,
προ φα νώς εξα γριω μέ νοι από τους
εξευ τε λι σμούς των ελε γκτών της ΕΕ,
φώ να ζαν  συν θή μα τα ενά ντια στον
ιμπε ρια λι σμό. Η Disk και οι πε ρισ σό τε -
ρες  ερ γα τι κές συ νο μο σπον δί ες, δή -
λω σαν ανοι χτά και δη μό σια ότι δεν
πρό κει ται να πά ρουν μέ ρος σε αυ τό το
συλ λα λη τή ριο.

Το Κουρ δι κό

Την ίδια ώρα που η κε μα λι κή δε ξιά
ορ γά νω νε την δια δή λω ση στην Αγκυ -
ρα οι στρα τη γοί ετοί μα ζαν την δι κή
τους αντε πί θε ση.

Την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη ο στρα τη -
γός Για σάρ Μπου γι ου κα νίτ, ο αρ χη γός
των Τουρ κι κών Ενό πλων Δυ νά με ων

απεί λη σε δη μό σια με μια με γά λη ει -
σβο λή στο κουρ δι κό βό ρειο Ιράκ. Οι
δη λώ σεις του προ κά λε σαν την άμε ση
αντί δρα ση των ΗΠΑ που έτρε ξαν αμέ -
σως να προ ει δο ποιή σουν την Τουρ κία
να μην προ χω ρή σει σε μια τέ τοια ενέρ -
γεια.

Οι δη λώ σεις του στρα τη γού Μπου -
γι ου κα νίτ εί χαν, βέ βαια, σαν πρώ το
στό χο τον ίδιο τον Ερ ντο γκάν και τις
φι λο δο ξί ες του να ανέ βει στην προ ε -
δρία. Αλ λά ταυ τό χρο να δεί χνουν και
ανά γλυ φα τους στό χους και τις επι -
διώ ξεις της κε μα λι κής δε ξιάς.

Πολ λοί μέ σα στην άρ χου σα τά ξη
της Τουρ κί ας φο βού νται ότι οι εξε λί -
ξεις στο Ιράκ θα οδη γή σουν τε λι κά
στην αυ το νό μη ση του Βορ ρά και την
δη μιουρ γία ενός ανε ξάρ τη του Κουρ δι -
κού κρά τους -με άμε ση συ νέ πεια την
ανα ζω πύ ρω ση του κου ρδι κού ζη τή μα -
τος και μέ σα στην ίδια την Τουρ κία.

Στην Τουρ κία ζουν πε ρί που 12 εκα -
τομ μύ ρια Κούρ δοι, οι πε ρισ σό τε ροι
μέ σα σε συν θή κες φο βε ρής φτώ χειας
στις νο τιο α να το λι κές επαρ χί ες της χώ -
ρας. Για να αντι με τω πί σει τις απο σχι -
στι κές τά σεις η άρ χου σα τά ξη της
Τουρ κί ας κα τέ φυ γε στην συ ντα γή της
άγριας κα τα πί ε σης με τον τουρ κι κό
στρα τό να επι τί θε ται και να σβή νει από
τον χάρ τη ολό κλη ρα χω ριά.  Ο τουρ κι -
κός στρα τός κα τά φε ρε τε λι κά να νι κή -
σει το PKK (το απε λευ θε ρω τι κό μέ τω -
πο των Κούρ δων της Τουρ κί ας) το
1999 χά ρη  στην βο ή θεια της “διε -
θνούς κοι νό τη τας” (η Ελ λά δα έπαι ξε
εκεί νη την επο χή κρί σι μο ρό λο με την
πα ρά δο ση του Οτσα λάν) αλ λά και την
προ δο σία των ηγε τών των Κούρ δων

του Ιράκ που ήρ θαν σε μυ στι κή συμ -
φω νία με την Αγκυ ρα και έκλει σαν τα
σύ νο ρά τους με την Τουρ κία.

Αυ τό δεν εμπό δι σε την Τουρ κία να
ει σβάλ λει στο βό ρειο Ιράκ και να δη -
μιουρ γή σει μια “ζώ νη ασφα λεί ας” πλά -
τους 15-20 χι λιο μέ τρων, η οποία υπο τί -
θε ται ότι θα εμπο δί ζει τους αντάρ τες
του PKK να ανα συ γκρο τη θούν μέ σα
στο Ιρα κι νό έδα φος. Ού τε εμπό δι σε
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα τον Ερ ντο -
γκάν να απει λήσει ότι  θα “συ ντρί ψει”
τους Κούρ δους του Ιράκ αν συ νε χί -
σουν να ανα μειγνύ ο νται  στις τουρ κι -
κές εσω τε ρι κές υπο θέ σεις και να στεί -
λει τον στρα τό στις συ νο ρια κές πε ριο -
χές.

Η δε ξιά θε ω ρεί πα ρό λα αυ τά ότι η
κυ βέρ νη ση του Ερ ντο γκάν εί ναι  πο λύ
υπο χω ρη τι κή απέ να ντι στους Κούρ -
δους -όπως και απέ να ντι σε όλες τις
μειο νό τη τες της Τουρ κί ας. Λί γο με τά
την δο λο φο νία του Χραντ Ντικ  -που εί -
χε κα τα δι κα στεί από τα τουρ κι κά δι κα -
στή ρια για “προ σβο λή στην Τουρ κο σύ -
νη”- η κυ βέρ νη ση υπο σχέ θη κε να ανα -
θε ω ρή σει το σχε τι κό άρ θρο του ποι νι -
κού κώ δι κα. Για την δε ξιά, μια τέ τοια
πρά ξη, ισο δυ να μεί, όμως, με ανοι χτή
προ δο σία. Για αυ τό έχουν λυσ σά ξει
μπρο στά στην προ ο πτι κή να γί νει ο
Ερ ντο γκάν πρό ε δρος της χώ ρας.

Εκ συγ χρο νι σμός

Σε πεί σμα της εθνι κι στι κής προ πα -
γάν δας των κα να λι ών και των εφη με ρί -
δων εδώ στην Ελ λά δα, που προ σπα -
θούν να πα ρου σιά ζουν συ νε χώς με τα
πιο απει λη τι κά χρώ μα τα τις εξε λί ξεις
στην Τουρ κία, ού τε οι στρα τη γοί, ού τε
οι εθνι κι στές έχουν πά ρει το πά νω χέ ρι
στην άλ λη πλευ ρά του Αι γαί ου. Ού τε
αντι προ σω πεύ ει ο Ερ ντο γκάν και το
Κόμ μα της Ανά πτυ ξης και της Δι καιο -
σύ νης τον “Φε ρε τζέ” όπως προ σπα θεί
να μας πεί σει η Ελευ θε ρο τυ πία. Πί σω
από τις ανα φο ρές στο Ισλάμ και τις
Τουρ κι κές πα ρα δό σεις η κυ βέρ νη ση
του Ερ ντο γκάν εί ναι μια εκ συ γχρο νι -
στι κή κυ βέρ νη ση που προ σπα θεί να
βά λει την οι κο νο μία στον “σύγ χρο νο”
κό σμο της ελεύ θε ρης αγο ράς και της
πα γκο σμιο ποί η σης.

Τα ανοίγ μα τα στην διε θνή αγο ρά
έχουν φέ ρει απο τε λέ σμα τα για τον
Τουρ κι κό κα πι τα λι σμό. Πέρ σι οι ρυθ -
μοί ανά πτυ ξης της οι κο νο μί ας ξε πέ ρα -
σαν το 6%. Συ νο λι κά μέ σα στα τε λευ -
ταία 5 χρό νια το κα τά κε φα λή ει σό δη -
μα έχει πά νω από δι πλα σια στεί στην
Τουρ κία.

Τώ ρα ο Ερ ντο γκάν υπό σχε ται ότι,
αν πα ρα μεί νει στην εξου σία,  θα το ξα -
να δι πλα σιά σει μέ σα στην επό με νη πε -
ντα ε τία. Πώς; Τα σχέ διά του δεν εί ναι
κρυ φά: μα με πε ρι κο πές και ιδιω τι κο -
ποιή σεις φυ σι κά...  

Σωτήρης Kοντογιάννης

Νο 763 13

TOYPKIA

Mια διχασμένη άρχουσα τάξη 
Oι σημαίες του αντιπολεμικού κινήματος της Tουρκίας με την λέξη BARIS (ειρήνη) στους δρόμους της Aθήνας στις 6 Mάη 2006



Σ
την Κε ντρι κή Σκη νή του Εθνι κού
Θε ά τρου παί ζε ται εδώ και βδο -
μά δες το αρι στούρ γη μα του

Μπέρ τολτ Μπρεχτ «Η Μά να Κου ρά γιο
και τα παι διά της», σε μια πλού σια πα -
ρά στα ση, πι στή στο ύφος και το πνεύ -
μα του συγ γρα φέα, με την πο λύ κα λή
Αντι γό νη Βα λά κου στον κε ντρι κό ρό λο. 

Πρό κει ται για ένα κο ρυ φαίο και δια -
χρο νι κό αντι πο λε μι κό έρ γο που γρά -
φτη κε το 1938, επο χή που ξε σπού σε ο
B� πα γκό σμιος πό λε μος. Ο Μπρεχτ τό τε
εί χε κα τα φύ γει στη Δα νία, κα θώς τα έρ -
γα του καί γο νταν μα ζι κά στην πυ ρά από
τους να ζί του Χί τλερ. Το έρ γο εκτυ λίσ -
σε ται στη Γερ μα νία-Σκαν δι να βία στη
διάρ κεια του Τρια κο ντα ε τούς Πο λέ μου
(1618-48), που κυ ριο λε κτι κά ρή μα ξε την
Κε ντρι κή Ευ ρώ πη, όμως τα μη νύ μα τα
που κου βα λά ει εί ναι δια χρο νι κά, μπό ρε -
σαν να εκ φρά σουν την επο χή του
Μπρεχτ, εκ φρά ζουν και το σή με ρα με
τους διαρ κείς πο λέ μους των ΗΠΑ.

Η Μά να Κου ρά γιο, κα τά κό σμον Άν να
Φίρ λιγκ εί ναι μια ιδιό τυ πη ηρω ί δα: Τα ξι -
δεύ ει με τον αρα μπά – κα ντί να και τα
τρία παι διά της κα τά μή κος της πο λε μι -
κής ζώ νης και προ σπα θεί να επι βιώ σει
που λώ ντας τρό φι μα, πο τά και προ μή -
θει ες στα αντί πα λα στρα τεύ μα τα. Αυ τή
της η όψη, η προ στα σία των παι διών
της θα μπο ρού σε να προ κα λέ σει τη συ -
μπά θεια του θε α τή, όχι όμως και η αντί -
λη ψή της για τη ζωή και τον κό σμο. Δεν
αντι με τω πί ζει τον πό λε μο σαν αυ τό που

πραγ μα τι κά εί ναι, μη χα νή θα νά του και
δυ στυ χί ας για τους αν θρώ πους, αλ λά
σαν πη γή εσό δων. Με εμπο ρι κό δαι μό -
νιο και κυ νι σμό προ σπα θεί να αντι γρά -
ψει αυ τό που κά νουν οι στρα τοί: να επι -
βιώ σουν εις βά ρος της ζω ής των άλ -
λων. Εί ναι πε ρή φα νη για τον πραγ μα τι -
σμό και την κα πα τσο σύ νη της: 
«Αν ο πό λε μος τα κέ φια σου χα λά ει,
θα ξο φλή σεις απ’τη νί κη πιο μπρο στά,
μα γα ζί εί ναι κι ο πό λε μος και που λά ει
το μπα ρού τι και το βό λι αντί τυ ριά».

Πα ρό λο λοι πόν που παί ζει σύμ φω να
με τους κα νό νες και την «κοι νή λο γι -
κή», ο πό λε μος της παίρ νει το ένα με -
τά το άλ λο τα παι διά της. Ο χει ρο δύ -
να μος «λε βέ ντης» Άι λιφ στρα το λο γεί -
ται από τους κα ρα βα νά δες και αφού
δια πρέ ψει στα πε δία των μα χών και
της λα φυ ρα γω γί ας, τον κα τα πί νει η
ίδια μη χα νή που τον έθρε ψε. Ο ακέ -
ραιος Σβάι τσερ κας, τα μί ας του κα θο λι -
κού τάγ μα τος πέ φτει θύ μα της ευ συ -
νει δη σί ας του, η μουγ γή Κά τριν επι μέ -
νει να λει τουρ γεί με ευαι σθη σία και αλ -
λη λεγ γύη και τε λι κά θυ σιά ζε ται για να
σώ σει ένα πο λιορ κού με νο χω ριό.   «Αν
θες από τον πό λε μο να ζεις, τον οβο λό
σου μην του τον στε ρείς», επα να λαμ -
βά νε ται προ φη τι κά σε πολ λές στιγ μές
της πα ρά στα σης. Η Άν να μέ νει να σέρ -
νει μό νη τον αρα μπά της, ένα τέ λος
όχι ευ χά ρι στο, πλην όμως από λυ τα συ -
νε πές με την ιστο ρι κή αλή θεια και την
ηθι κή στά ση της ηρω ί δας. 

Επι κό Θέ α τρο

Η «Μά να Κου ρά γιο» εί ναι χα ρα κτη ρι -
στι κό παι δί της αντί λη ψης του Μπρεχτ,
μι άς αντί λη ψης που πή ρε σάρ κα και
οστά με το «Επι κό θέ α τρο». Θέ λη σε να
κο ντρά ρει την κυ ρί αρ χη να του ρα λι στι -
κή προ σέγ γι ση που εκ βί α ζε τη συ γκί νη -
ση του κοι νού, το να ταυ τι στεί με τους
κε ντρι κούς ήρω ες και να «ξε φύ γει» μα -
ζί τους μέ σα σε ένα φα ντα στι κό κό σμο
δρά σης, λει τουρ γώ ντας τε λι κά σαν πα -
θη τι κός κα τα να λω τής θε ά μα τος. 

Αντί θε τα, ο Μπρεχτ ήθε λε το κοι νό
συ νει δη τό και κρι τι κό πα ρα τη ρη τή αυ -
τών που συμ βαί νουν στη σκη νή, το θέ -
α τρο ήταν ερ γα λείο για να αιφ νι διά σει,
να προ κα λέ σει την κρι τι κή μα τιά στην
πραγ μα τι κό τη τα, γι’αυ τό και το ρεύ μα
του έμει νε γνω στό και σαν θε ω ρία της
«απο στα σιο ποί η σης».

Για να το πε τύ χει, συ γκρού στη κε με
την πα ρα δο σια κή θε α τρι κή φόρ μα των
πέ ντε πρά ξε ων, συ χνά δια κό πτει την
πλο κή και πα ρεμ βάλ λει σχό λια προς
τους θε α τές, ή προ τάσ σει μια πε ρί λη ψη
του τι θα ακο λου θή σει, ώστε να πε ριο ρί -
σει τη φυ σι κή πε ρι έρ γεια και να ρί ξει
βά ρος στην ανά πτυ ξη της κρί σης του
κοι νού. Ήθε λε να δεί ξει ότι η πο ρεία
των γε γο νό των δεν εί ναι προ κα θο ρι σμέ -
νη, πε ρι κλεί ει αντι θέ σεις που αλ λο τριώ -
νουν και συν θλί βουν τους αν θρώ πους,
όμως οι επι λο γές και η ενερ γή συμ με το -
χή, το τι κά νει ή δεν κά νει κα νείς παί ζει

ρό λο στην εξέ λι ξη της ιστο ρί ας. Κι αυ τό
ο Μπρεχτ το πί στευε όχι μό νο για τα
δρώ με να στη σκη νή αλ λά και για τον
πραγ μα τι κό κό σμο, γι’αυ τό ο ίδιος και
τα έρ γα του έχουν επι κρι θεί επα νει λημ -
μέ να για δι δα κτι σμό, στα λι νι σμό κλπ.

Αυ τό που στην πραγ μα τι κό τη τα ενο -
χλεί το κα τε στη μέ νο εί ναι η άπο ψη
του Μπρεχτ ότι χρειά ζε ται να
αντι δρού με στη φρί κη που
υπάρ χει γύ ρω μας, όχι για
να θρη νού με αλ λά για να
προ βλη μα τι στού με τι φταί ει
και με ποιό τρό πο θ’ αλ λά -
ξου με τον κό σμο, κι από αυ -
τή  ακρι βώς τη σκο πιά, ο
Μπρεχτ εί ναι σή με ρα αντι πο -
λε μι κός και επί και ρος.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

IN FO: Η «Μά να Κου -
ρά γιο» θα παί ζε ται
στην Κε ντρι κή Σκη νή
του Εθνι κού Θε ά τρου
(Ρεξ) μέ χρι τις 20 Μάη. 
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Eπικός αντιπολεμικός Mπρέχτ
«Η Μά να Κου ρά γιο και τα παι διά της» στο Εθνι κό Θέ α τρο 

Σ
ε όποιο βαθ μό κι αν πα ρα κο λου θεί κά ποιος
κι νη μα το γρά φο ή προ γράμ μα τα της τη λε ό -
ρα σης θα έχει να θυ μά ται ένα κλασ σι κό, μέ -

χρι και πριν λί γα χρό νια, μο τί βο υπο θέ σε ων και μια
συ γκε κρι μέ νη οπτι κή(πο λι τι κή) γω νία κι νη μα το γρά -
φη σης. Ου σια στι κά εί χα με να κά νου με με  ωδές
στην ατο μι κή προ σπά θεια σού περ ηρώ ων, στρα -
τούς με χα ρού με νους και λυσ σα λέ ους στρα τιώ τες,
κο με ντί με μό να προ βλή μα τα τα ερω τι κής ή φι λι -
κής φύ σε ως ή επι χει ρη μα τί ες με (και πά λι) ερω τι κά
τρί γω να να τους χω ρί ζουν(και όχι κε φά λαια). 

Τα τε λευ ταία χρό νια, εσκεμ μέ να ας το θέ σου με
χρο νι κά από το Σιάτλ του ’99 και με τά(αν και οι
αλ λα γές στη βιο μη χα νία του θε ά μα τος άρ γη σαν),
πα ρα τη ρεί ται μια αντι κει με νι κή στρο φή στη φι λο -
σο φία των υπο θέ σε ων που πολ λές φο ρές δεν εί -
ναι απόρ ροια συ γκε κρι μέ νης «καλ λι τε χνι κής» με -
θό δου αλ λά απλό απο τέ λε σμα των πο λι τι κών εξε -
λί ξε ων. Για πα ρά δειγ μα στο πο λύ πρό σφα το ΒΑ-
ΒΕΛ του Ινα ρί του η με σό κο πη του ρί στρια από την
Αμε ρι κή τραυ μα τί ζε ται σχε δόν θα νά σι μα από πυ -
ρο βο λι σμό που προ έ κυ ψε από ένα αθώο παι χνί δι
δυο παι διών αγρο τι κής οι κο γέ νει ας της Αφρι κής.
Τα δυο παι διά(ήταν δεν ήταν 10 χρό νων) προ σπα -
θού σαν να μά θουν αν όντως η κα ρα μπί να του βο -
σκού πα τέ ρα τους μπο ρεί να πυ ρο βο λεί και στα
3χλμ. κι όμως η εί δη ση πέ ρα σε στα διε θνή μέ σα
σαν «τρο μο κρα τι κή ενέρ γεια» και κα τό πιν κι νη το -
ποιή θη κε η αμε ρι κα νι κή πρε σβεία. Ακό μη και ο
Βουλ γα ρά κης θα αι σθάν θη κε πε ρί ερ γα από μια

τέ τοια συ γκυ ρία βλέ πο ντας ένα σκη νο θέ τη που αν
και δεν προ σπα θού σε να δώ σει πο λι τι κό αμι γώς
χα ρα κτή ρα στην ιστο ρία ξε μπρό στι α ζε το διε θνές
πα ρα κρά τος του Bush και των πι στών του ΜΜΕ! 

Ακό μη, φέ τος προ βλή θη κε το BO RAT, μια ωμή
σά τι ρα του αμε ρι κα νι κού πο λι τι σμού όπως (σε να ρια -
κά) θέ λη σε να τον ζή σει και να τον με τα δώ σει ένας
άρα βας δη μο σιο γρά φος. Ο δη μιουρ γός και πρω τα -
γω νι στής της ται νί ας, Σά σα Μπά ρον Κο έν, σε μια χα -
ρα κτη ρι στι κή σκη νή όπου πα ρι στά νει τον εκλε κτό
κα λε σμέ νο σε ένα παι χνί δι ευ χα ρι στεί την Αμε ρι κή
που «έφε ρε τη δη μο κρα τία στο Ιράκ και εξα φά νι σε
την τρο μο κρα τία» και ο κό σμος που πα ρα κο λου θεί
το παι χνί δι χω ρί ζε ται, με πά ρα πολ λούς να τον επευ -
φη μούν. Αλ λά όταν συ νε χί ζει ανα φέ ρο ντας «…που
έσφα ξε χι λι ά δες παι διά και γυ ναί κες και βομ βάρ δι σε
αμά χους» το κοι νό πα γώ νει. Αυ τά τα δυο κι νη μα το -
γρα φι κά γε γο νό τα ει δι κά στην πρώ τη πε ρί πτω ση δεν
δί νουν στον θε α τή ού τε την άπο ψη ενός αντι κα πι τα -
λι στή σκη νο θέ τη ού τε έστω την άπο ψη ενός αντι πο -
λε μι κού ακτι βι στή. Το μό νο που κά νουν εί ναι να κα -
τα γρά φουν στο φα κό συμ βά ντα και λε γό με να απλών
κα θη με ρι νών αν θρώ πων ή απλών κα θη με ρι νών(πλέ -
ον) ει δή σε ων με μια σκο πιά που ανα πό φευ κτα βά ζει
το θε α τή να παίρ νει (ή να ενι σχύ ει μια) συ ντρι πτι κά
ενά ντια στον πό λε μο του Bush θέ ση. 

Χα ρα κτη ρι στι κό τε ρη όμως έν δει ξη αυ τής της
στρο φής απο τε λούν οι αλ λα γές στα σε νά ρια ή
στη σκη νο θε σία. Αν κά ποιος έλε γε στον Σον Κό νε -
ρι ότι το 2006 ο διά δο χός του στον κι νη μα το γρα -

φι κό φα κό σαν Τζέιμς Μποντ θα έκα νε για χά ρη
του σε να ρί ου τό σες επαγ γελ μα τι κές γκά φες για
με τέ πει τα πρω το κλασ σά το κα τά σκο πο θα έχα νε
δε κα ε τί ες νω ρί τε ρα τα μαλ λιά που χά νει τε λευ -
ταία! Ένας ήρω ας πρώ του βε λη νε κούς που για να
τρα βή ξει τον κό σμο τό σο σαν φι γού ρα όχι μό νο
δεν πρέ πει να μέ νει ατσα λά κω τος αλ λά θα πρέ πει
να περ νά κα κου χί ες στρα το πέ δων συ γκέ ντρω σης
και να φτά νει λί γο πριν έναν «υπο τι μη τι κό»(για τα
στά νταρντ του Χόλ λυ γουντ) θά να το(δη λη τη ρια -
σμός, τρο χαίο, «εξευ τε λι στι κός» βα σα νι σμός). 

Kρίση

Δε χρειά ζε ται όμως τε λι κά πα ρά να ανοί ξου με
την τη λε ό ρα σή μας για να δού με ότι στην πε ρί -
πτω ση του δη μο φι λούς «Μα ρία η άσχη μη» το μο -
ντέ λο του άλ λο τε πα νί σχυ ρου (σε να ρια κά) επι χει -
ρη μα τία τώ ρα όχι μό νο βλέ πει την εται ρεία του να
βρί σκε ται σε κρί ση(κά τι που θα μπο ρού σε να γρα -
φτεί υπό οποια δή πο τε χρο νι κή συ γκυ ρία άλ λω -
στε) αλ λά δεν ξέ ρει και πώς να την αντι με τω πί σει. 

Σε αυ τό το ση μείο μό νο η πι στή και ερ γα τι κή
αλ λά αδι κη μέ νη υπάλ λη λος εί ναι η μό νη που μπο -
ρεί να ξε λα σπώ σει το αφε ντι κό της. Ου σια στι κά
κου βα λά ει σαν φι γού ρα και το ρό λο της ερ γα τι -
κής τά ξης μό νο που θα ήταν αδια νό η το να παί ξει
μα ζί με όλους τους ερ γα ζό με νους της επι χεί ρη -
σης το ρό λο τους «νε κρο θά φτη» του κα πι τα λι στή.
Αυ τό άλ λω στε θα απο τε λού σε σπά σι μο της δι κλεί -
δας ασφα λεί ας του σε να ρί ου με το σύ στη μα.

Αυ τά τα πα ρα δείγ μα τα δεν απο τε λούν αυ το τε -
λή επει σό δια μι ας αλ λα γής στην κι νη μα το γρά φη -
ση, απο τε λούν μια πρώ της τά ξε ως ει σβο λή του
πο λι τι κού σκη νι κού (όπως αντι πο λε μι κά και ερ γα -
τι κά δια μορ φώ νε ται τα τε λευ ταία χρό νια) στο σύ -
στη μα των ΜΜΕ και των studio ται νιών που ανή -
μπο ρα να αντε πε ξέλ θουν στο ρό λο τους στο
πλευ ρό της αστι κής τά ξης ανα γκά ζο νται εί τε να
ανα γνω ρί ζουν σε ποια τά ξη κυ ρί ως απευ θύ νο νται,
εί τε να ξε μπρο στι ά ζουν αυ τήν που κα λύ πτουν. Και
εί ναι αλή θεια ότι κό σμος που πα ρα κο λου θεί τη λε -
ό ρα ση και  κι νη μα το γρά φο ού τε πιο απαι τη τι κός
έγι νε ξαφ νι κά ού τε πιο …δε μέ νος με την πλειο ψη -
φία της κοι νω νί ας, την ερ γα τι κή τά ξη(άλ λω στε
ανα πό σπα στο κομ μά τι της απο τε λεί). Εί ναι ο κό -
σμος που έχο ντας ζή σει το αντι κα πι τα λι στι κό κί νη -
μα των τε λευ ταί ων 10 χρό νων, τη Γέ νο βα, την
αντι πο λε μι κή 15η Φλε βά ρη του 2003 και όλους
τους ερ γα τι κούς και πα νεκ παι δευ τι κούς αγώ νες
άρ χι σε να δί νει «γραμ μή» και στην …7η τέ χνη. Τα
σε νά ρια πλέ ον ανα γκά ζο νται να στο χο ποιούν άθε -
λά τους τα με γα λύ τε ρα κα θάρ μα τα του κα πι τα λι -
σμού, να απευ θύ νο νται στην ερ γα τι κή τά ξη και να
ανα τρο φο δο τούν τους αγώ νες μας. Για τί από
εμάς αντλεί την ισχύ του το σύ στη μα και με τέ τοια
δείγ μα τα στις οθό νες μας το μό νο που μπο ρού σε
μέ χρι τώ ρα να κρύ βει εί ναι και αυ τό που τε λι κά
μας σερ βί ρει πλέ ον στο πιά το, την κρί ση του.

Βασί λης Μυρ σι νιάς
Σοσια λι στι κό Εργα τι κό Κόμ μα Ηρα κλεί ου

ΘEATPO

O Kινηματογράφος και το σύστημα



Νο 763 15

Ό σοι-ες υπο γρά ψα με την «ΔΙΑ ΚΗ ΡΥ ΞΗ ΕΝΩ ΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΣΑ ΝΑ -
ΤΟ ΛΙ ΣΜΟΥ ΕΡ ΓΑ ΖΟ ΜΕ ΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ»,που κυ κλο φο ρεί εδώ
και λί γες μέ ρες, κά νου με πρά ξη την υπό σχε ση που δώ σα με

μέ σω της δια κή ρυ ξης και ορ γα νώ νου με συ ζή τη ση στην ΕΣΗ ΕΑ

ΣΥ ΖΗ ΤΑ ΜΕ: Για την συ νο λι κή επί θε ση στα ερ γα σια κά δι καιώ μα τα
που πραγ μα το ποιούν οι ερ γο δό τες με την πλή ρη συμ με το χή και στή ρι -
ξη της κυ βέρ νη σης και στα ΜΜΕ.  Για το κό ψι μο συμ βα σιού χων στην
ΕΡΤ που δεν υπά γο νταν στις ρυθ μί σεις του Π.Δ. Πα υ λό που λου, τη δι α -
τή ρη ση του προ βλή μα τος με νέ ες γε νι ές συμ βα σιού χων, την επα να -
πρό σλη ψη ελα χί στων από τους κομ μέ νους, την «τι μω ρία» μη επα να -
πρό σλη ψης για όσους κι νή θη καν δι κα στι κά.  Για την ανο χή και τις χα ρι -
στι κές ρυθ μί σεις (96 δό σεις) στην ει σφο ρο δια φυ γή και την μη τή ρη ση
των ερ γο δο τι κών υπο χρε ώ σε ων στα ασφα λι στι κά τα μεία, την ελα στι κο -
ποί η ση των ερ γα σια κών σχέ σε ων και τις συ νε χείς και κά θε εί δους πα -
ρα βιά σεις των ΣΣΕ.  Για τις αγο ρα πω λη σί ες στον χώ ρο των me dia, άλ -
λο τε υπαρ κτές, άλ λο τε φη μο λο γού με νες, άλ λο τε σχε δια ζό με νες για το
άμε σο μέλ λον, τις στρα τι ές κα λο πλη ρω μέ νων «συμ βού λων» και μά να -
τζερ, που δη μιουρ γούν ανα τρο πές στα ερ γα σια κά δι καιώ μα τα (από
απο λύ σεις έως βλα πτι κές με τα βο λές) προ δια γρά φο ντας ση μα ντι κές
εξε λί ξεις στην αγο ρά ερ γα σί ας για το επό με νο διά στη μα. Για τις «εθε -
λού σιες» έξο δοι-απο λύ σεις, τώ ρα στον Flash, πα λιό τε ρα στον SKY,
πει ρα τι κές λει τουρ γί ες ΜΜΕ με πιο γνω στό πα ρά δειγ μα την λει τουρ γία
του Pla net με τά την απο μά κρυν ση των ερ γα ζο μέ νων που αγω νί στη καν
σκλη ρά για να σώ σουν την δου λε ιά τους, συν θέ τουν το ερ γα σια κό το -
πίο.

ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΝΟΥ ΜΕ:  Δεν χρειά ζε ται να εί ναι κα νείς ιδιαί τε ρα πα ρα τη -
ρη τι κός για να δια πι στώ σει την αδυ να μία της ΕΣΗ ΕΑ να αντα πο κρι θεί
στις ανά γκες των ερ γα ζο μέ νων μπρο στά στην ερ γο δο τι κή-κυ βερ νη τι κή
επί θε ση. Δεν μας εκ φρά ζουν αντι λή ψεις γε νι κής απα ξί ω σης των συν δι -
κά των και ισο πέ δω σης των πά ντων με λο γι κές του τύ που «όλοι εί ναι
ίδιοι».  Πι στεύ ου με ότι η ζωή έφε ρε κο ντά ένα μί νι μουμ ση μεί ων που
επι τρέ πουν την κοι νή δρά ση  

*Η απερ για κή απά ντη ση στις απο λύ σεις και όχι ο χαρ το πό λε μος των
δελ τί ων Τύ που.  

*Ο συ ντο νι σμός-κοι -
νω νι κή συμ μα χία με ευ -
ρύ τε ρα στρώ μα τα ερ γα -
ζο μέ νων και όχι η απου -
σία από τις γε νι κό τε ρες
κι νη το ποιή σεις τους (πχ.
απερ γί ες ΓΣΕΕ, κι νη το -
ποιή σεις συμ βα σιού χων,
από τις οποί ες οι δη μο -
σιο γρα φι κές ορ γα νώ σεις
ου σια στι κά απεί χαν, η
απου σία από τις κι νη το -
ποιή σεις για το άρ θρο
16, κλπ).  

*Ακρί βεια, λι τό τη τα,
ανερ γία και απο λύ σεις
εί ναι προ βλή μα τα που
μας αφο ρούν όλους.  

*Η πρό σφα τη εξέ λι ξη
στο δια σω μα τεια κό των

κλα δι κών σω μα τεί ων των
ΜΜΕ που απο φα σί σθη κε

ει σή γη ση στην κα τεύ θυν ση των επό με νων βη μά των για το Συν δι κά το
Τύ που εί ναι θε τι κή. Φαι νό με να όπως η μη ου σια στι κή στή ρι ξη της
απερ γί ας της ΕΤΕΡ για έντα ξη στο ΤΣΠΕ ΑΘ δεν πρέ πει να επα να λη -
φθούν, για τί πά νε πί σω την ενό τη τά μας.  

*Tο ξε πέ ρα σμα του τέλ μα τος στο θέ μα της αλ λα γής του κα τα στα τι -
κού της ΕΣΗ ΕΑ (μά χη που δυ στυ χώς δεν δό θη κε από τις αρι στε ρές
δυ νά μεις στο πα ρελ θόν, πα ρά τις δια κη ρύ ξεις τους) εντάσ σο ντας το
νέο κό σμο στην συν δι κα λι στι κή του ορ γά νω ση και κα ταρ γώ ντας τους
απα ρά δε κτους δια χω ρι σμούς με λών και «μη με λών».  

ΚΑ ΛΟΥΝ  Ζου μή Αλέ κα-ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ, Κου τζου ρά δης Γιάν νης-Βάθμιο
πει θαρχ. συμ βού λιο ΕΣΗ ΕΑ Λί τσης Μω υ σής-Ελευ θε ρο τυ πία, Μαυ ρί δης
Νί καν δρος-ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ, Μή τρου Άν να-άνερ γη, Μο σχο νά Λή δα-συ ντα -
ξιού χος, Μπου κά λα Σα λώ μη-εξωτ.συ νερ γά της-Κα θη με ρι νή, Μπρά -
τσοςΝά σος-ΕΡΤ, Σαρ ρής Κώ στας-ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ, Στε φα νό που λος Σω τή -
ρης-ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ, Σπυ ρι δω νά κου Μα ρία-ΣΚΑΪ, Τα τά ρο γλου Τά σος-94 FM,
Του φε ξή Μι μή-Β� θμιο πει θαρχ.συμ βού λιο ΕΣΗ ΕΑ, Τσιόφ φι Γκου ί ντο-
άνερ γος, Τσώ λη Μα ρία-ΒΗ ΜΑ, Φλέσ σι ας Σω τή ρης-94 FM, Φω τέλ λη Ει -
ρή νη-ΕΡΤ, Χα τζη γε ωρ γί ου Τά σος-ΕΡΤ επι κοι νω νία με 6977410188,
6979982492, 6977650944, 6977513903, bra tsos@hol.gr li tsis@enet.gr,
ka rim@in.gr, sar ri sko stas@ho tmail.com, butler@acn.gr  

Μ ια πρό τα ση τρο πο ποί η σης ενός
σχε δίου πό λης δεν μπο ρεί πα ρά
να έχει ένα συ γκε κρι μέ νο στό χο /

σκο πό / όρα μα για την πό λη, που προσ δο -
κά να δη μιουρ γη θεί μέ σα από τις ρυθ μί -
σεις που προ τεί νει. Δι α φο ρε τι κά κιν δυ νεύ -
ει να δη μιουρ γή σει δυ σά ρε στες και ανε πι -
θύ μη τες κα τα στά σεις.

Η πρό τα ση όμως της Δη μο τι κής Αρ χής
Πε ρι στε ρίου, αν και σε πρώ τη ανά γνω ση,
μοιά ζει ασύν δε τη και αλ λο πρό σαλ λη, εν
τού τοις σε μια δεύ τε ρη προ σέγ γι ση, επι -
τρέ πει σε κά ποιον να δια κρί νει τους στό -
χους της. Οι στό χοι αυ τοί σχε τί ζο νται με
την απε λευ θέ ρω ση των ελεύ θε ρων χώ -
ρων και την «αξιο ποί η σή» τους, δη λα δή
την εμπο ρευ μα το ποί η σή τους. 

Δεν εί ναι οι στό χοι αυ τοί τυ χαί οι. Συν -
δέ ο νται με το επεν δυ τι κό  «μπουμ στην
κτη μα τα γο ρά», δη λα δή με τα πε ρισ σό τε -
ρα από 5 δις ευ ρώ, που ανα μέ νο νται να
εισ ρεύ σουν τα επό με να χρό νια στη χώ ρα
μας από επεν δυ τές και εν δια φε ρό με νους
αγο ρα στές ακι νή των για χώ ρους γρα φεί -
ων, εμπο ρι κά κέ ντρα, βιο μη χα νι κά κτί ρια
κ.τ.λ. Πε ρισ σό τε ρες από 20 διε θνείς μάρ -
κες ει σήλ θαν στην αγο ρά τα δύο τε λευ -
ταία χρό νια, όπως οι Fnac, Ko ton, Me dia
Markt, Ikea κ.α. Ση μειώ νε ται επί σης ότι το
The Mall Athens και Me di ter ra ne an Co -
smos, έκλει σαν το πρώ το χρό νο τους με
ιδιαί τε ρη επι τυ χία. Ση μειώ νου με επί σης
ότι η Δυ τι κή Αθή να, απο τε λεί προ νο μια κό
χώ ρο επεν δύ σε ων, λό γω των χα μη λών
αξι ών κτή σε ως γης.

Στα πλαί σια αυ τά, η πρό τα ση αλ λα γής
του σχε δίου πό λης στο Πε ρι στέ ρι ανοί γει
διά πλα τα τις πόρ τες για επεν δυ τι κές ευ -
και ρί ες, οι οποί ες όμως εξο βε λί ζουν στο
πε ρι θώ ριο τό σο τους κα τοί κους, αφού θα
υπο βαθ μί σουν την ποιό τη τα ζω ής τους,
όσο και την το πι κή οι κο νο μία, αφού οι μι -
κροί βιο τέ χνες και οι ντό πιοι έμπο ροι δεν
θα αντέ ξουν τον αντα γω νι σμό των με γά -
λων ευ ρω πα ϊ κών εμπο ρι κών αλυ σί δων.
Πα ράλ λη λα το αστι κό πρά σι νο στην ήδη
δρα μα τι κά υπο βαθ μι σμέ νη πό λη του Πε -

ρι στε ριού, θα μειω θεί ακό μη πε ρισ σό τε -
ρο, αφού 25 πάρ κα θα εξα φα νι στούν για
να γί νουν χώ ροι στάθ μευ σης ενώ το Εκ -
θε σια κό Kέ ντρο του Άλ σους θα απο χα ρα -
κτη ρι στεί από χώ ρος πρά σι νου, και θα οι -
κο δο μη θεί σ’ αυ τό Συ νε δρια κό Κέ ντρο. 

Όλα αυ τά συμ φω νούν πλή ρως με την
νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή της Ν.Δ., η κυ -
βέρ νη ση της οποί ας προ χω ρά προς το
τέ λος της τε τρα ε τί ας της, εν μέ σω σκαν -
δά λων δο μη μέ νων ομο λό γων, εν μέ σω αι -
μα τη ρών γη πε δι κών και εξω γη πε δι κών
τα ρα χών, τη λε φω νι κών υπο κλο πών και
απα ξί ω σης των με γά λων δη μό σι ων ορ γα -
νι σμών. 

Θυ μί ζου με επι λε κτι κά το σκάν δα λο των
απο θε μα τι κών των δη μο σί ων τα μεί ων,
(ασφα λώς όσα βλέ πουν το φως της δη μο -
σιό τη τας εί ναι μι κρό μέ ρος μό νο της πραγ -
μα τι κό τη τας), αλ λά και την ανα θε ώ ρη ση
του Συ ντάγ μα τος με αιχ μές το άρ θρο 16
(θα έβα ζαν το θε μέ λιο λί θο σε επι χει ρή σεις
«παι δεί ας», με τζί ρο εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ)
και το άρ θρο 24 για τα δη μό σια δά ση. Με
το τε λευ ταίο επι χεί ρη σαν το με γα λύ τε ρο
ρου σφέ τι στην σύγ χρο νη ελ λη νι κή ιστο ρία.
Τέ λος με τις πρό σφα τες συμ φω νί ες για τον
Ελαι ώ να και τα με γά λα φι λέ τα αδό μη των
χώ ρων (Αε ρο δρό μιο, Ιπ πό δρο μος, Πα ρα -
λια κή κ.λ.π.) σχε διά ζε ται να δο θούν σε με -
γα λο κα τα σκευα στές εκτά σεις που αν αξιο -
ποιού νταν σε δι α φο ρε τι κή κα τεύ θυν ση, με
σε βα σμό στην πό λη και το πε ρι βάλ λον, θα
άλ λα ζε η όψη της Αθή νας. 

Στο Πε ρι στέ ρι η το πι κή νε ο δη μο κρα τι -
κή δη μο τι κή ομά δα, με την πρό τα ση για
την αλ λα γή του Σχε δίου Πό λης, ευ θυ -
γραμ μί ζε ται πλή ρως με την κε ντρι κή πο -
λι τι κή επι λο γή. Εμπο ρευ μα το ποιεί κά θε
χώ ρο της πό λης, δια στρέ φο ντας την
πραγ μα τι κό τη τα με μια κα ται γί δα δι α φη -
μι στι κών και επι κοι νω νια κών τρυκ, τα
οποία στό χο έχουν να κρύ ψουν τα πραγ -
μα τι κά τους σχέ δια.  

� Ήταν συ νε πώς ανα με νό με νη η αγα -
νά κτη ση των κα τοί κων για τις με θο δεύ -
σεις της Διοί κη σης. Για το γε γο νός δη λα -
δή ότι απέ φυ γε να ενη με ρώ σει τους φο -

ρείς της πό λης αλ λά και τα πρό σφα τα
εκλεγ μέ να δια με ρι σμα τι κά συμ βού λια,
προ σβάλ λο ντας ακό μη και τους ομο ϊ δε ά -
τες προς αυ τήν, συμ βού λους, σε μια
πρω το φα νή αντι δη μο κρα τι κή ενέρ γεια.
Για την προ σπά θεια της να ολο κλη ρώ σει
τη συ ζή τη ση στο Δη μο τι κό επί πε δο την
με γα λο βδο μά δα και την εβδο μά δα του
Πά σχα, που απου σί α ζαν στα χω ριά τους
οι κά τοι κοι. Πα ρά την έντο νη αντί θε ση
όλων των αντι πο λι τευο μέ νων Δη μο τι κών
πα ρα τά ξε ων.

Μπρο στά στις ενέρ γειες αυ τές δι καιο -
λο γού νται νο μί ζου με, οι πο λί τες, που προ -
σπα θώ ντας να σώ σουν ότι μπο ρεί πλέ ον
να σω θεί στην πό λη τους, δι έ κο ψαν την
συ νε δρί α ση του Δη μο τι κού Συμ βου λίου,
απαι τώ ντας πλη ρέ στε ρη ενη μέ ρω ση και
μια δι α φο ρε τι κή αντι με τώ πι ση της πό λης.
Πλη ρο φο ρί ες που ανέ φε ραν ότι, η πλειο -
ψη φία εν κρυ πτώ ψή φι σε την πρό τα ση,
πα ρά την δια κο πή της συ νε δρί α σης, εξόρ -
γι σαν ακό μη πε ρισ σό τε ρο τους κα τοί κους,
που απο φά σι σαν ανά με σα σε άλ λες ενέρ -
γειες και ανοι χτή συ γκέ ντρω ση ενη μέ ρω -
σης την Πα ρα σκευή, στον πε ζό δρο μο της
Εθνι κής Αντι στά σε ως. 

Ο Πε ρι βαλ λο ντι κός Σύλ λο γος θε ω ρεί
ότι μια πρό τα ση για την τρο πο ποί η ση του
σχε δίου πό λης, πρέ πει να στο χεύ ει σε
μια πό λη με ελεύ θε ρους χώ ρους και πρά -
σι νο, με προ στα σία της το πι κής οι κο νο μι -
κής ζω ής, μια πό λη με σε βα σμό στην ιδι-
αι τε ρό τη τα των δια φό ρων κοι νω νι κών
ομά δων, πρέ πει να στο χεύ ει σε μια πό λη
που θα σέ βε ται τις κοι νω νι κές και οι κο λο -
γι κές πα ρα μέ τρους της κα θη με ρι νό τη τας
των πο λι τών. 

Στα πλαί σια αυ τά ο Πε ρι βαλ λο ντι κός
Σύλ λο γος δεν θα στα μα τή σει να αντι δρά
με όλα τα νό μι μα μέ σα, όπως άλ λω στε
έχει υπο χρέ ω ση από το κα τα στα τι κό του,
ώστε να απο τρέ ψει την με τα τρο πή της
πό λης σε έρη μο τσι μέ ντου. 

Δη μή τρης Κούν δου ρος 
Πρό ε δρος Πε ρι βαλ λο ντι κού και 

Φυ σιο λα τρι κού Συλ λό γου Πε ρι στε ρίου

Tην πε ρα σμέ νη Πέ μπτη η δε ξιά πα ρά τα ξη του δη μάρ χου Πε -
ρι στε ρίου Πα χα του ρί δη πρό τει νε στο δη μο τι κό συμ βού λιο το
νέο πο λε ο δο μι κό σχέ διο της πό λης, ένα σχέ διο τσιμε ντο ποί η σης
και εμπο ρευ μα το ποί η σης των ελεύ θε ρων χώ ρων. Στο άρ θρο
του προ έ δρου του Πε ρι βαλ λο ντι κού Συλ λό γου Πε ρι στε ρίου που
δη μο σιεύ ου με, πε ρι γρά φο νται οι στό χοι του νέ ου σχε δίου και οι
συ νέ πει ές του στην ποιό τη τα ζω ής των πο λι τών.

H Λί λι αν Mπου ρί τη, μέ λος της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA Πε ρι στε -
ρίου μας πε ρι έ γρα ψε τις αντι δρά σεις των κα τοί κων. “Πά νω από 50
άτο μα συ γκε ντρω θή κα με στο δη μαρ χείο για το δη μο τι κό συμ βού λιο.
Oι δη μο τι κές πα ρα τά ξεις της αντι πο λί τευ σης ζή τη σαν την ανα βο λή
της ψή φι σης του σχε δίου αλ λά η πλειο ψη φία του Πα χα του ρί δη αρ νή -
θη κε. Σύσ σω μη η αντι πο λί τευ ση απο χώ ρη σε και προ χω ρή σα με σε
κα τά λη ψη του χώ ρου για να μην ψη φι στεί το σχέ διο. Πα ρό λα αυ τά
μά θα με ότι το ψή φι σαν κρυ φά. Την Kυ ρια κή όλοι μα ζί ορ γα νώ σα με
σύ σκε ψη δη μο τι κών πα ρα τά ξε ων, φο ρέ ων και ορ γα νώ σε ων και απο -
φα σί σα με να κα λέ σου με Λαϊ κή Γε νι κή Συ νέ λευ ση την Πα ρα σκευή
20/4, στις 7μμ στο Πε ζό δρο μο για ενη μέ ρω ση του κό σμου και για να
απο φα σί σου με τη συ νέ χεια των κι νη το ποιή σε ών μας”.

H μά χη για να να σω θεί το πρά σι νο και οι ελεύ θε ροι χώ ροι δεν
ανοί γει μό νο στο Πε ρι στέ ρι. Oι κά τοι κοι του Xα λαν δρί ου αντι δρούν
στο νέο σχέ διο ανά πτυ ξης της Pε μα τι άς που ψή φι σαν μό νοι τους οι
δη μο τι κοί σύμ βου λοι του δη μάρ χου Zα φει ρό που λου. Σε άρ θρο
του, ο δη μο τι κός σύμ βου λος της πα ρά τα ξης “Aντί στα ση με τους
πο λί τες του Xα λαν δρί ου”. Σί μος Pούσ σος, ανα φέ ρει “Η διοί κη ση
Ζα φει ρό που λου αφού κι νή θη κε για με ρι κά χρό νια στην πε πα τη μέ νη
της εγκα τά λει ψης της ρε μα τι άς και της ανο χής σε κά θε εί δους πα -
ρα νο μία…επι χει ρεί με το προ τει νό με νο σχέ διο μια εφ όλης της
ύλης ανα διά τα ξη που στό χο έχει να πα ρα δώ σει τη ρε μα τιά στα επι -
χει ρη μα τι κά συμ φέ ρο ντα που σύμ φω να με το νε ο φι λε λεύ θε ρο δογ -
μα τι σμό της απο τε λούν λύ ση δια πά σαν νό σον”.

Πα ράλ λη λα, η πιο με γά λη μά χη που ήρ θε στην επι και ρό τη τα εί -
ναι η μά χη για τη διά σω ση των 9000 στρεμ μά των του Eλαι ώ να. O
δή μαρ χος της Aθή νας Kα κλα μά νης και η ΠAE Πα να θη ναϊ κός έβα -
λαν μπρο στά τις μπουλ ντό ζες για τη σκαν δα λώ δη κα τα σκευή του
γη πέ δου του Πα να θη ναϊ κού σε νο μο θε τη μέ νο χώ ρο πρα σί νου και
δη μό σια γή 220 στρεμ μά των. Πα ρό λα αυ τά, οι αντι δρά σεις θα
κλι μα κω θούν για να μπει φρέ νο και σε αυ τό το “έρ γο”.

Πρόσκληση σε συζήτηση Aλλαγή σχεδίου πόλης για τους
“επενδυτές” ή για τους κατοίκους;

ΠEPIΣTEPI

Eπέλαση “αναπλάσεων”

Eργαζόμενοι MME

Kυκλοφόρησε το νέο φύλλο 
των Financial Crimes



Τ
ο Σάβ βα το 14 Απρί λη πραγ μα το ποι ή θη κε
συ γκέ ντρω ση και συ ναυ λία συ μπα ρά στα -
σης στους ερ γά τες της Πε ζό στο Aulnay

του Πα ρι σιού, οι οποί οι έδω σαν για έξι βδο μά δες
μια ηρω ι κή απερ για κή μά χη με βα σι κό αί τη μα την
αύ ξη ση του μι σθού τους κα τά 300 ευ ρώ. Στη συ -
ναυ λία συ γκε ντρώ θη καν εκα το ντά δες ερ γα ζό με -
νοι και φοι τη τές για να ενι σχύ σουν τους απερ -
γούς. Μπο ρεί η απερ γία να έλη ξε με συμ βι βα σμό,
την πραγ μα τι κή όμως αί σθη ση των ερ γα τών απο -
δί δει πε ρισ σό τε ρο το γε γο νός ότι οι αντι πρό σω -
ποι των υπο ψη φί ων της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
στη συ γκέ ντρω ση έγι ναν δε κτοί με εν θου σια σμό
και χει ρο κρο τή θη καν πε ρισ σό τε ρο και από την
ίδια την ηγε σία του συν δι κά του τους. 

Δεν εί ναι τυ χαίο ότι βρι σκό μα στε στην τε λευ -
ταία βδο μά δα πριν τις προ ε δρι κές εκλο γές και ο
"με γά λος άγνω στος" εί ναι η στά ση του με γά λου
αριθ μού των ανα πο φά σι στων που αγ γί ζει το 40%
πα ρό τι κα τά κοι νή ομο λο γία το εν δια φέ ρον του
κό σμου για αυ τές τις εκλο γές εί ναι ιδιαί τε ρα με -
γά λο και η συμ με το χή θα αυ ξη θεί. Ποιο τι κή δια -
φο ρά σ’ αυ τές τις εκλο γές από την πλευ ρά της
δε ξιάς εί ναι η σα φής με τα τό πι ση της ρη το ρι κής
της προς τα δε ξιά, φι λο δο ξώ ντας "να ξα να κερ δί -
σει το ακρο α τή ριο του Λε πέν". Έτσι, η προ ε κλο γι -
κή εκ στρα τεία του Ν.Σαρ κο ζύ βα σί ζε ται στην
πρό τα ση για τη δη μιουρ γία ενός Υπουρ γεί ου
Εθνι κής Tαυ τό τη τας και ελέγ χου της με τα νά στευ -
σης που θα σκλη ρύ νει ακό μα πε ρισ σό τε ρο την
ήδη σκλη ρή νο μο θε σία απέ να ντι στους με τα νά -
στες χω ρίς χαρ τιά. Ακό μα πιο προ κλη τι κός έγι νε
την προ η γού με νη βδο μά δα όταν δή λω σε ότι η
παι δο φι λία και η παι δο κτο νία απο τε λούν φαι νό με -
να που οφεί λο νται σε γε νε τι κή προ διά θε ση... Και
όλα αυ τά βέ βαια συ νο δεύ ουν ένα ακραιφ νώς νε -
ο φι λε λεύ θε ρο πρό γραμ μα που προ τρέ πει τους
ερ γα ζό με νους "να δου λέ ψουν πε ρισ σό τε ρο για
να κερ δί σουν πε ρισ σό τε ρα". Αυ τή η ευ θυ γράμ μι -
ση με τη νε ο συ ντη ρη τι κή και ακραία νε ο φι λε λεύ -
θε ρη αμε ρι κα νι κή δε ξιά του Μπους, με κοι νό πρό -
ταγ μα την ασφά λεια, επε κτεί νε ται και στην εξω τε -
ρι κή πο λι τι κή με το Σαρ κο ζύ να εί ναι ο πιο φι λο α -
τλα ντι στής γκωλ λι κός υπο ψή φιος που έχει υπάρ -
ξει πο τέ ευ θυ γραμ μι ζό με νος άμε σα με την ιμπε -

ρια λι στι κή εκ στρα τεία του Μπους και του Μπλερ
στη Μέ ση Ανα το λή. 

Απέ να ντι σ’ αυ τή τη ρα γδαία "λε πε νο ποί η ση"
της επί ση μης δε ξιάς, το Σο σια λι στι κό Κόμ μα κά -
νει τη χει ρό τε ρη επι λο γή, αυ τή της προ σαρ μο -
γής. Η υπο ψή φια του κόμ μα τος Σε γκο λέν Ρουα -
γιάλ απο γο ή τευ σε ακό μα και τους πα ρα δο σια -
κούς ψη φο φό ρους των σο σια λι στών, όταν απά -
ντη σε στη ρα τσι στι κή δη μα γω γία του Σαρ κο ζύ,
προ τεί νο ντας στους Γάλ λους να έχουν τις γαλ λι -
κές ση μαί ες στα μπαλ κό νια τους για τί ... "άλ λο
έθνος και άλ λο εθνι κι σμός", όπως χα ρα κτη ρι στι κά
δή λω σε. Και σε κοι νω νι κό επί πε δο όμως, οι προ -
τά σεις της μι λούν απλώς για "τη συμ φι λί ω ση των
Γάλ λων με τις επι χει ρή σεις" και αρ νού νται οποια -
δή πο τε αυ το κρι τι κή ανα φο ρά στην πε ντα ε τία του
Ζο σπέν (1997-2002) που δι έ ψευ σε τις λαϊκές
προσ δο κί ες. 

Kεντρώος

Αυ τή ακρι βώς η "σαρ κο ζι κο ποί η ση' της σο σιαλ -
δη μο κρα τί ας αφή νει τα πε ρι θώ ρια στον κε ντρώο
υπο ψή φιο Μπαϊρού να εμ φα νί ζε ται, με την εύ νοια
πολ λών ΜΜΕ, σαν η εναλ λα κτι κή λύ ση απέ να ντι
σε μια "αναί τια πό λω ση με τα ξύ δε ξιάς και αρι στε -
ράς αφού και οι δύο πα ρα τά ξεις δεν έχουν ου -
σιώ δεις δι α φο ρές" . Πα ρά όμως τις δια κη ρύ ξεις
του υπέρ του κρά τους πρό νοιας, πρό κει ται για
έναν υπο ψή φιο που υπήρ ξε επα νει λημ μέ να
υπουρ γός στις δε ξι ές κυ βερ νή σεις των τε λευ ταί -
ων δε κα πέ ντε χρό νων με δη λω μέ νη έχθρα στο
35ωρο και βε βα ρη μέ νο πα ρελ θόν σαν Υπουρ γός
Παι δεί ας που προ ώ θη σε την αγο ρά στα σχο λεία. 

Και βέ βαια σ’ αυ τή την αγα νά κτη ση από τις συ -
νε χι ζό με νες ίδιες πο λι τι κές επεν δύ ει για άλ λη μια
φο ρά ο φα σί στας Λε πέν ο οποί ος, ευ νο ού με νος
από τη με τα τό πι ση προς τα δε ξιά των επί ση μων
υπο ψη φί ων αυ το χα ρα κτη ρί ζε ται ως ο μο να δι κός
"αντι συ στη μι κός" υπο ψή φιος. Η πραγ μα τι κή φύ ση
του κόμ μα τός του όμως φά νη κε ξε κά θα ρα την
προ η γού με νη Πα ρα σκευή όταν μέ λη του Εθνι κού
Με τώ που στη Λυ όν επι τέ θη καν και τραυ μά τι σαν
σο βα ρά  έ να με τα νά στη μα ρο κι νής κα τα γω γής με -
τά από μια αντι φα σι στι κή συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ -
ρί ας.

Σ’ αυ τές τις εκλο γές οι  προ η γού με νοι κυ βερ νη -
τι κοί εταί ροι του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος στις
κυ βερ νή σεις της "πλη θυ ντι κής αρι στε ράς", το
Κομ μου νι στι κό Κόμ μα και οι Πρά σι νοι περ νά νε

μια φα νε ρά με γά λη κρί ση. Οι δη μο σκο πή σεις εμ -
φα νί ζουν τις υπο ψή φιές τους, Μπυ φέ και Βουα νέ
αντί στοι χα κα θη λω μέ νες με τα ξύ 1 και 2%. Η εμ -
μο νή τους στη συ νερ γα σία με την πιο δε ξιά σο -
σιαλ δη μο κρα τία και μά λι στα ξα νά σε  κυ βερ νη τι κό
επί πε δο, δε δί νουν κα μιά  προ ο πτι κή στον κό σμο
που έχει πο λύ   πρό σφα τες τις τραυ μα τι κές εμπει -
ρί ες από την κυ βέρ νη ση Ζο σπέν. Η ίδια η κρι τι κη
της Μπυ φέ απέ να ντι στον Μπε ζαν σε νό ότι "δεν εί -
ναι χρή σι μη για τον κό σμο που υπο φέ ρει από τη
δε ξιά μια αρι στε ρά που δε θέ λει να κυ βερ νή σει"
απο τε λεί αντι στρο φή των εμπει ρι ών του κό σμου
που δεν ένιω σε κα θό λου "χρή σι μη" για τις δι εκ δι -
κή σεις του την αρι στε ρά που επέ λε ξε να κυ βερ -
νή σει και να δια χει ρι στεί τον κα πι τα λι σμό. 

Απέ να ντι σ’ αυ τή την ητ το πα θή στά ση, ο κύ -
ριος εκ φρα στής της ζω ντά νι ας της αντί στα σης
στο νε ο φι λε λευ θε ρι σμό εί ναι αναμ φί βο λα ο Ολι -
βιέ Μπε ζαν σε νό, υπο ψή φιος της LCR. Ο 33χρο -
νος τα χυ δρο μι κός υπάλ λη λος, έχει θέ σει στο επί -
κε ντρο της κα μπά νιας του τη μά χη ενά ντια στο
νε ο φι λε λευ θε ρι σμό και το ρα τσι σμό. Το στα μά τη -
μα των ιδιω τι κο ποιή σε ων, η απα γό ρευ ση των
απο λύ σε ων, η άνο δος του κα τώ τα του μι σθού, η
κα τα πο λέ μη ση της "επι σφα λούς", ανα σφά λι στης
και κα κο πλη ρω μέ νης, ερ γα σί ας των νέ ων και η
νο μι μο ποί η ση όλων των με τα να στών εί ναι τα βα -
σι κό τε ρα στοι χεία ενός προ γράμ μα τος όπου
έχουν τη θέ ση τους οι δι εκ δι κή σεις που πά λε ψε
το κί νη μα στη Γαλ λία τα προ η γού με να χρό νια. 

Ακό μα πιο εντυ πω σια κό από το 5% που του δί -
νουν οι δη μο σκο πή σεις εί ναι το γε γο νός ότι εκα -
το ντά δες κό σμος συρ ρέ ει από πό λη σε πό λη στις
ανοι χτές συ γκε ντρώ σεις υπέρ του,  στην πλειο -
ψη φία τους νέ οι αλ λά και κό σμος των φτω χών
προ α στί ων. Το σύν θη μα της κα μπά νιας του "Οι
ζω ές μας αξί ζουν πε ρισ σό τε ρο από τα κέρ δη
τους" αντα πο κρί νε ται στις ανά γκες του κό σμου
του κι νή μα τος που ψά χνει για μια ρι ζο σπα στι κή
πο λι τι κή έκ φρα ση. Βέ βαια, εί ναι σί γου ρο ότι το
απο τέ λε σμα θα μπο ρού σε να εί ναι πο λύ κα λύ τε -
ρο αν ανα δει κνυ ό ταν ένας κοι νός υπο ψή φιος για
να εκ φρά σει αυ τό το ρι ζο σπα στι κό ρεύ μα. Αυ τή η
προ σπά θεια σκό ντα ψε στην ατολ μία των ηγε σιών
της αντι νε ο φι λε λεύ θε ρης αρι στε ράς, με με γα λύ -
τε ρη την ευ θύ νη του ΚΚ που αρ νή θη κε να δε -
σμευ τεί για μη κυ βερ νη τι κή συ νερ γα σία με το Σο -
σια λι στι κό Κόμ μα με τά τις εκλο γές. Έτσι, ο κό -
σμος του ΟΧΙ στο Ευ ρω σύ νταγ μα μοι ραία θα μοι -
ρα στεί σε πολ λα πλές επι λο γές. Χα ρα κτη ρι στι κά,

πολ λές από τις ενω τι κές αντι νε ο φι λε λεύ θε ρες
επι τρο πέ ς προ τεί νουν ψή φο στα τρία "Β", δη λα δή
στους Μπο βέ, Μπε ζαν σε νό και Μπυ φέ. 

Όλοι οι πα ρα πά νω προ βλη μα τι σμοί για την προ -
ο πτι κή και τη στρα τη γι κή της αρι στε ράς έχουν
προ κύ ψει με τά από μια δε κα ε τία γε μά τη κι νή μα τα
ενά ντια στις νε ο φι λε λεύ θε ρες πο λι τι κές δια χεί ρι -
σης της κρί σης του συ στή μα τος. Το Δε κέμ βρη του
1995 το τε ρά στιο κύ μα των απερ γιών ιδιαί τε ρα στο
δη μό σιο το μέα τρά ντα ξαν τη δε ξιά κυ βέρ νη ση του
Ζι πέ που έπε σε ένα χρό νο αρ γό τε ρα. 

Πα ρά το γε γο νός ότι η κυ βέρ νη ση Ζο σπέν που
τη δια δέ χτη κε, δι έ ψευ σε  οι κτρά τις ελ πί δες του κι -
νή μα τος, από τη συμ με το χή της στους βομ βαρ δι -
σμούς της Γιου γκο σλα βί ας μέ χρι τις ιδιω τι κοιή σεις
που έκα νε, το κί νη μα αυ τό χά ρι σε ένα πρω το φα -
νές 10% στους υπο ψη φίο υς της αντι κα πι τα λι στι -
κής αρι στε ράς το 2002 και έδω σε μα ζι κά την
απερ για κή μά χη των συ ντά ξε ων το 2003. 

Πλειοψηφία

Έτσι φτά σα με στο 2005 όπου το κί νη μα αυ τό
κα τόρ θω σε να γί νει πλειο ψη φι κό, κερ δι ζο ντας με
ένα εντυ πω σια κό 54% τη μά χη ενά ντια στο Ευ ρω -
σύ νταγ μα, αφού κα τά φε ρε να συ σπει ρώ σει στις
αντι νε ο φι λε λεύ θε ρες επι τρο πές που δη μιουρ γή θη -
καν από τα κά τω όλο τον κό σμο, από τους ανέ ντα -
χτους μέ χρι την αρι στε ρή πτέ ρυ γα των Σο σια λι -
στών και των Πρά σι νων ενά ντια στην ηγε σία τους,
και φυ σι κά το ΚΚ και την LCR. Η αυ το πε ποί θη ση
με τά από αυτή τη νί κη και τη φθι νο πω ρι νή εξέ γερ -
ση των προ α στί ων τρο φο δό τη σε και την επό με νη
ακό μα με γα λύ τε ρη επι τυ χία την επό με νη χρο νιά
ενά ντια στο CPE. Οι φοι τη τές με δύο μή νες κα τα -
λη ψη των πα νε πι στη μί ων τους κα τά φε ραν να ανα -
γκά σουν τα συν δι κά τα να κη ρύσ σουν απερ γί ες
στο πλευ ρό τους με απο τέ λε σμα η κυ βέρ νη ση να
υπο χω ρή σει και να απο σύ ρει το νό μο της. 

Αυ τός ο κό σμος, που εξα κο λου θεί να δρα στη -
ριο ποιεί ται από τις αντι νε ο φι λε λεύθε ρες επι τρο -
πές μέ χρι τις κα μπά νιες των με τα να στών χω ρίς
χαρ τιά, σι χαί νε ται το Σαρ κο ζύ και δεν έχει κα μιά
εμπι στο σύ νη στο σο σιαλ-νε ο φι λε λευ θε ρι σμό της
Ρουα γιάλ. Μέ νει στους ώμους της αντι κα πι τα λι -
στι κής αρι στε ράς να πά ρει τις κα τάλ λη λες τολ μη -
ρές και ενω τι κές πρω το βου λί ες για να ανα δεί ξει
την πο λι τι κή εναλ λα κτι κή λύ ση που επι ζη τά και
έχει ανά γκη ο κό σμος του κι νη μα τος. 

ΓAΛΛIKEΣ EKΛOΓEΣ

«Oι ζωές μας 
αξίζουν 
περισσότερο από τα κέρδη τους»

Γράφει ο Mπάμπης Kουρουνδής
από το Παρίσι

Προεκλογική Συγκέντρωση του Oλιβιέ Mπεζανσενό 
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