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Πρωτομαγιά οργής ενάντια στους κλέφτες
Kλιμακώνουμε με Πανεργατική 15 Mάη



Δ
ια στά σεις επι δη μί ας πή ραν οι
εξε γέρ σεις κρα του μέ νων στις
φυ λα κές όλης της χώ ρας την

πε ρα σμέ νη εβδο μά δα. Oι εξέ γερ σεις
ξε κί νη σαν στις φυ λα κές του Μα λαν -
δρί νο με αφορ μή τον άγριο ξυ λο δαρ -
μό ενός κρα τού με νου και γρή γο ρα
απλώ θη κε σε δε κά δες άλ λες. 

Κα νείς δεν μπο ρεί να υπο στη ρί ξει
ότι κά τι τέ τοιο δεν ήταν ανα με νό με νο. 

Το γε γο νός ότι η εξέ γερ ση ξε κί νη σε
από τις φυ λα κές του Μα λαν δρί νου δεν
εί ναι κα θό λου τυ χαίο. Το Μα λαν δρί νο
εί ναι οι φυ λα κές που ει δι κεύ ο νται
στους «σκλη ρούς κα κο ποιούς», στους
βα ρυ ποι νί τες, οι οποί οι τιμ ω ρού νται
εκτός από τον εγκλεισμό τους και με
το να ζουν σε συν θή κες Γκουα ντα νά -
μο. Αυ τό επι βε βαί ω νε από το 2001 εκ -
θε ση Επι τρο πής του Συμ βου λίου της
Ευ ρώ πης που δια πί στω νε ότι  οι κρα -
τού με νοι ξυ λο κο πού νται βά ναυ σα από
το προ σω πι κό της φυ λα κής.

Τα πράγ μα τα βέ βαια δεν εί ναι κα λύ -
τε ρα στις υπό λοι πες φυ λα κές. «Η Πο λι -
τεία κα τα βάλ λει μια με γά λη και συ στη -
μα τι κή προ σπά θεια για την ανα βάθ μι ση
του σω φρο νι στι κού συ στή μα τος και
τον εκ συγ χρο νι σμό των φυ λα κών μας»
δή λω σε ο Υπουρ γός Δι καιο σύ νης ανα -
φε ρό με νος στις εξε γέρ σεις. Τι έχει ση -
μά νει αυ τή η «προ σπά θεια»; 7 θά να τοι,
που χα ρα χτη ρί στη καν αυ το κτο νί ες, σε
φυ λα κές και κρα τη τή ρια μέ σα στο τε -
λευ ταίο δί μη νο, εκα το ντά δες κα ταγ γε -
λί ες για ξυ λο δαρ μούς και βα σα νι στή -
ρια μέ σα στις φυ λα κές από επί ση μους
φο ρείς όπως η Διε θνής Αμνη στία και ο
Συ νή γο ρος του Πο λί τη. Ακρι βώς πριν
από ένα χρό νο στις 30 Μάρ τη  του
2006 τέσ σε ρις κρα τού με νοι κά η καν ζω -
ντα νοί μέ σα στο κε λί τους στον Κο ρυ -
δαλ λό, ενώ οι σω φρο νι στι κοί υπάλ λη -
λοι δή λω σαν ότι δεν άκου σα ν τί πο τα. 

Το πρώ το και βα σι κό πρό βλη μα εί -
ναι η τε ρά στια αύ ξη ση των κρα του μέ -
νων.Tο 1990 οι φυ λα κι σμέ νοι ήταν πε -
ρί που 3.000, το 2004 έφτα σαν τις
8.500 και σή με ρα ξε περ νούν τις

10.500.  Το τρα γι κό της υπό θε σης εί -
ναι ότι σύμ φω να με τα στοι χεία της
ίδιας της αστυ νο μί ας η εγκλη μα τι κό τη -
τα πα ρου σιά ζε ται μειω μέ νη. Σύμ φω να
με την έκ θε ση της Αστυ νο μί ας για την
εγκλη μα τι κό τη τα, το 2006 στην πρω -
τεύ ου σα έγι ναν 34.602 κλο πές και
διαρ ρή ξεις, αριθ μός που εμ φα νί ζε ται
ως ο... μι κρό τε ρος της τε λευ ταί ας πε -
ντα ε τί ας, όπως  δια βά ζου με στο Βή μα
της 11/2. «Η ηγε σία της ΕΛ.ΑΣ. στην
έκ θε ση που «υπο γρά φει» δια πι στώ νει
ότι οι κλο πές και οι διαρ ρή ξεις βρί σκο -
νται στο... να δίρ της τε λευ ταί ας πε ντα -
ε τί ας. Το 2006 ση μειώ θη καν 34.602
που φαί νε ται να εί ναι κα τά 450 λι γό τε -
ρες σε σχέ ση με το 2005, δη λα δή πο -
σο στό μεί ω σης της τά ξης του 1,3%».

Kαταστολή

Τό τε πώς εξη γεί ται η ρα γδαία αύ ξη -
ση των κρα του μέ νων και μά λι στα σε
βαθ μό που οι φυ λα κές έχουν δι πλά σιο
πλη θυ σμό από όσους χω ρούν; Η απά -
ντη ση εί ναι η αυ ξη ση της πο λι τι κής
της κα τα στο λής. Σύμ φω να με δη μο σί -
ευ μα της Ελευ θε ρο τυ πί ας, (1/4) «από
το 2002 και με τά, πε ρισ σό τε ροι από 1
εκα τομ μύ ριο άν θρω ποι, πέ ρα σαν μία ή

και πε ρισ σό τε ρες νύ χτες στα αστυ νο -
μι κά τμή μα τα».

Πο λύ από αυ τούς κα τα δι κάστη καν
για αδι κή μα τα που με με γά λη ευ κο λία
χα ρα χτη ρί ζο νται κα κουρ γή μα τα και
οδη γού νται στις φυ λα κές. 

Υπάρ χουν βέ βαια και τα χει ρό τε ρα
σε νά ρια. Οπως τους εκα το ντά δες που
εκτίουν την ποι νή τους στα κρα τη τή ρια
των αστυ νο μι κών τμη μά των, λό γω του
ότι στις φυ λα κές πλέ ον δεν πέ φτει ού -
τε καρ φί τσα. Σύμ φω να με έκ θε ση του
Συ νη γό ρου του Πο λί τη «Η πα ρα μο νή
τους εκεί διαρ κεί πε ρί που 1-2 μή νες
και οι κρα τού με νοι αυ τοί δεν έχουν
συσ σί τιο, όπως οι άλ λοι της φυ λα κής,
δεν έχουν δυ να τό τη τα προ αυ λι σμού
με απο τέ λε σμα να μέ νουν διαρ κώς σε
κε λιά που δεν πλη ρούν τους κα νό νες
υγιει νής». Ετσι εξη γεί ται πώς τον τε -
λευ ταίο και ρό έχου με μία σει ρά «αυ το -
κτο νί ες» ακό μα και στα κρα τη τή ρια,
όπως αυ τό του 20χρο νου Αλ βα νού
που βρέ θη κε απαγ χο νι σμέ νος στο κε λί
του αστυ νο μι κού τμή μα τος Ιλί ου.  

Ο δεύ τε ρος βα σι κός λό γος της αυ ξη -
σεις του πλη θυ σμού των φυ λα κών εί ναι
η αυ στη ρό τε ρη νο μο θε σία. Πριν από
μία εξα ε τία πε ρί που αυ ξή θη κε το όριο

της έκτι σης ποι νής για όσους κα τα δι κά -
ζο νται για υπο θέ σεις ναρ κω τι κών από
τα 3/5 της ποι νής στα 4/5. Το 2005 το
αυ ξη μέ νο όριο επε κτά θη κε και στα αδι -
κή μα τα τρο μο κρα τί ας. Το απο τέ λε σμα
εί ναι του λά χι στον το 40% των κρα του -
μέ νων να εί ναι πα ρα βά τες του νό μου
πε ρί να ρκω τι κών.  Στην πλειο ψη φία
τους εί ναι χρή στες που δεν εί χαν την
οι κο νο μι κή δυ να τό τη τα να εξα γο ρά -
σουν την ποι νή τους. Tο 30% εί ναι υπό -
δι κοι που βρί σκο νται στις φυ λα κές πε -
ρι μέ νο ντας απλώς να δι κα στούν, ενώ
ένα 42% εί ναι με τα νά στες, που κρα τού -
νται στη φυ λα κή για τί δεν έχουν χαρ τιά
και στη συ νέ χεια απε λαύ νο νται. Τα τε -
λευ ταία χρό νια αυ ξά νο νται όλο και πε -
ρισ σό τε ρο οι ανή λι κοι κρα τού με νοι.   

Τι θα ήταν αυ τό που θα έλυ νε σε με -
γά λο βαθ μό το πρό βλη μα; Κα ταρ χήν η
μεί ω ση των ποι νών. Δεύ τε ρον η απο -
ποι νι κο ποί η ση των ναρ κω τι κών, έτσι
ώστε να μην πέ φτουν στα γρα νά ζια
της αστυ νο μί ας οι χι λι ά δες χρή στες.
Το τρί το εί ναι η νο μι μο ποί η ση των με -
τα να στών. Οι μο να δι κοί υπέυ θυ νοι για
την φυ λά κι σή τους εί ναι το ίδιο το κρά -
τος που βά ζει ασφυ κτι κούς πε ριο ρι -
σμούς στη νο μι μο ποί η σή τους ανα γκά -

ζο ντας το με γα λύ τρο κομ μά τι να ζει
στην πα ρα νο μία χω ρίς χαρ τιά. 

Aνήλικοι

Πρό σφα τη έρευ να του Πα νε πι στη -
μίου Αθη νών απο κα λύ πτει το κοι νω νι κό
προ φίλ του ανή λι κου ποι νι κού «εγκλη -
μα τία», που οδη γεί ται σή με ρα στη φυ -
λα κή: «χρή στης ναρ κω τι κών από τα 13
του χρό νια, μέ λος δια λυ μέ νων ή προ -
βλη μα τι κών οι κο γε νειών, παι δί χω ρίς
μορ φω τι κό υπό βα θρο, θύ μα βί αι ων συ -
μπε ρι φο ρών μέ σα στη φυ λα κή, βιώ νει
με δέ ος τον εγκλει σμό και πα ρα μέ νει
αφό ρη τα μό νος, κα ταρ ρα κω μέ νος σω -
μα τι κά και ψυ χο λο γι κά από την κα κή
σί τι ση και τα ναρ κω τι κά που κυ κλο φο -
ρούν ελεύ θε ρα στη φυ λα κή». Στην
πραγ μα τι κό τη τα αυ τοί που εί ναι στη
φυ λα κή εί ναι παι διά της ερ γα τι κής τά -
ξης που ζουν στις πιο άθλιες συν θή κες.
Εί ναι θύ μα τα ενός συ στή μα τος που
τους κα τα δι κά ζει στην φτώ χεια, στον
αναλ φα βητι σμό, στην ανερ γία. Oι φυ -
λα κές εί ναι γε μά τες από φτω χούς αν -
θρώ πους που βα φτί ζο νται εγκλη μα τί ες
για μι κρο κλο πές και μι κρο α δι κή μα τα.

Η απά ντη ση που δί νει η κυ βέρ νη ση,
ότι πο λύ σύ ντο μα θα κα τα σκευά σει νέ -
ες φυ λα κές δεν λύ νει το πρό βλη μα.
Το πρό βλη μα θα λυ θεί αν αντί για φυ -
λα κές δώ σει λε φτά για νέα σχο λεία,
για πραγ μα τι κά δη μό σια και δω ρε άν
παι δεία για τα παι διά της ερ γα τι κής
τά ξης, για ερ γα τι κές κα τοι κί ες, για
πραγ μα τι κά δω ρε άν πε ρί θαλ ψη, κέ -
ντρα απο το ξί νω σης, πρό νοια,  για προ -
σλή ψεις  στα νο σο κο μεία, για να κρα -
τή σει ανοι χτά τα κλει στά ερ γο στά σια
και να δώ σει δου λε ιά στους ανέρ γους.  

Η κα λύ τε ρη αλ λη λεγ γύη μας στους
κρα τού με νους των φυ λα κών εί ναι να πα -
λέ ψου με ενά ντια στην κυ βέρ νη ση που
προ τι μά να προ σλαμ βά νει αστυ νο μι κούς
και επαγ γελ μα τί ες οπλί τες και να πε τά
στην ανερ γία χι λι ά δες συμ βα σιού χους.
Για την κυ βέρ νη ση της ΝΔ η μό νι μη ερ -
γα σία εί ναι πα ρά νο μη ενώ οι τρα πε ζί τες
και οι χρη μα τη στη ρια κές που κα τασ πα -
ρά ζουν τα λε φτά των τα μεί ων εί ναι οι
“πα ρά γο ντες της αγο ράς”. Να πα λέ -
ψου με για μία κοι νω νία χω ρίς φυ λα κές,
ει σαγ γε λείς και αστυ νο μία.

Kατερίνα Θωίδου

Α
ν οι εξε γέρ σεις των κρα του μέ νων στις φυ -
λα κές  εί ναι ένα πε ριο δι κό φαι νό με νο, οι
λό γοι που τις προ κα λούν εί ναι στα θε ροί και

αφο ρούν τη δο μι κή πα θο λο γία του θε σμού. Πα θο -
λο γία η οποία δεν θε ρα πεύ ε ται με τις επι φα νεια -
κές με ταρ ρυθ μί σεις που πα ρα κά μπτουν ή συ σκο -
τί ζουν το γε γο νός ότι η φυ λα κή συ νι στά ένα πρό -
βλη μα κα θε αυ τή: γεν νά αντί να ελέγ χει την εγκλη -
μα τι κό τη τα, απο κοι νω νι κο ποιεί αντί να βο η θή σει
την κοι νω νι κή επα νέ ντα ξη του  εγκλεί στου… 

Μ’ αυ τήν την έν νοια, οι εξε γέρ σεις στις φυ λα -
κές εί ναι εξί σου φυ σιο λο γι κές με το ανέ βα σμα
του πυ ρε τού σ’ έναν ορ γα νι σμό ο οποί ος νο σεί.
Όμως οι ανα λο γί ες στα μα τούν εδώ, κα θό τι η
πραγ μα τι κό τη τα της φυ λα κής και των εγκλεί στων
εί ναι μια πραγ μα τι κό τη τα δια με σο λα βη μέ νη και,
ως εκ τού του, κα τα σκευα σμέ νη και  ανα δια τυ πω -
μέ νη με τους όρους μιας συμ βα τι κά απο δε κτής
κο σμο θε ώ ρη σης που θέ λει τον κρα τού με νο να εί -

ναι ο επί φο βος Άλ λος, ο οποί ος, εξε γει ρό με νος,
συ νε χί ζει να δι α τα ράσ σει την κα νο νι κό τη τά μας
ακό μα και μέ σα από την φυ λα κή…

Ο υπερ πλη θυ σμός και οι κα κές συν θή κες δια -
βί ω σης -η κο ρυ φή του πα γό βου νου, δη λα δή-, εί -
ναι ανά με σα στα αί τια των εξε γέρ σε ων τα οποία
προ βάλ λο νται κα τά κό ρον κα θώς   εν σω μα τώ νο -
νται σ’ ένα κυ ρί αρ χο λό γο πε ρί φυ λα κής. Έτσι,
οι προ τει νό με νες λύ σεις, που συ νο ψί ζο νται κυ ρί -
ως στη δη μιουρ γία νέ ων φυ λα κών με βά ση πιο
σύγ χρο να πα νε πο πτι κά αρ χι τε κτο νι κά σχέ δια,
«απα ντούν» στο πρό βλη μα διο γκώ νο ντάς το.
Για τί, στην πραγ μα τι κό τη τα, απα ντούν σε άλ λο
πρό βλη μα από αυ τό το οποίο  προ σπα θούν να
επι κοι νω νή σουν στο κοι νό και την πο λι τεία οι
εκά στο τε εξε γερ μέ νοι κρα τού με νοι: ο λό γος
τους, ενίο τε ανε κλά τη τος που εκ φέ ρε ται μέ σα
από κι νή σεις απελ πι σί ας, εί ναι πά ντα απο νο μι μο -
ποι η μέ νος   στη βά ση της ταύ τι σης  κρα τού με -

νος / εγκλη μα τί ας που εί ναι η δε σπό ζου σα ει κό -
να.  Έτσι, αυ τό που θα πει ο κρα τού με νος θα
πρέ πει να μας το ερ μη νεύ σει με συμ βα τι κούς
όρους, «κα τα νο η τούς στον κα θέ να»,  ένας αξιό -
πι στος και έγκυ ρος φο ρέ ας λό γου: ο ει δι κός επι -
στή μο νας, ο πο λι τι κός, ο αστυ νο μι κός ή ο δι κα -
στι κός εκ πρό σω πο ς ακό μα και ο κά τοι κος της
πε ριο χής που βρί σκο νται οι φυ λα κές. Μέ σα από
αυ τήν την «με τά φρα ση», οι έν νοιες εν δύ ο νται με
«κοι νω νι κά κα τα νο η τά» πε ριε χό με να που ανα πα -
ρά γουν τους όρους ενός κυ ρί αρ χου λό γου: η
φυ λα κή εί ναι ο χώ ρος που θα με τα τρέ ψει τον
«εγκλη μα τία» σε «ενά ρε το άν θρω πο» και όσο
αντι δρά ο κρα τού με νος σ’ αυ τό, ανα δει κνύ ε ται η
δυ σκο λία του εγ χει ρή μα το ς οι ακρό τη τες των
πει θαρ χι κών ποι νών εί ναι ανα γκαί ες για να δι α -
τη ρη θεί η τά ξη στις φυ λα κές κ.ο.κ.

Μια αφε τη ρία, λοι πόν, για την κα τα νό η ση των
εξε γέρ σε ων στις φυ λα κές, θα μπο ρού σε να συ -

ναρ τη θεί με το θέ μα της βί ας η οποία εν δη μεί
στην ίδια τη θε σμι κή πραγ μα τι κό τη τα του
εγκλει σμού και δεν εί ναι συ νάρ τη ση  των συν θη -
κών κρά τη σης, κα θώς υπάρ χει σε κά θε εί δους
φυ λα κή. Μι ας βί ας η οποία δεν εί ναι μό νον υλι -
κή, αλ λά πε ρι λαμ βά νει και την πε ρι στο λή –με
θε σμι κούς ή άτυ πους τρό πους- των δυ να το τή -
των αντί δρα σης του κρα τού με νου σε συν θή κες
στις οποί ες, για τον κα θέ να από εμάς, η αντί -
δρα ση  θα φαι νό ταν αυ το νό η τη.  Κυ ρί ως για τί ο
κρα τού με νος ξέ ρει αυ τό που η κοι νω νία ξε χνά -
ει. Ότι η νο μο θε τι κή ρύθ μι ση της στε ρη τι κής
της ελευ θε ρί ας ποι νής δεν τον το πο θε τεί εκτός
της προ στα σί ας του Δι καίου, ενώ  η θε σμι κή
πραγ μα τι κό τη τα της φυ λα κής απο δει κνύ ει ακρι -
βώς το αντί θε το: ο κρα τού με νος δεν έχει δι -
καιώ μα τα για να μπο ρεί να τα δι εκ δι κεί… 

Αφρο δί τη Κου κου τσά κη
Επίκ. Καθη γή τρια Παντείου Παν/μί ου

Νο 7652

Aνοίξτε τις φυλακές

Η κα νο νι κό τη τα των εξε γέρ σε ων ή η αντι κα νο νι κό τη τα της φυ λα κής …



Η
πα ραί τη ση Τσι του ρί δη ήρ θε να επι βε βαιώ σει ότι η
γραμ μή άμυ νας της κυ βέρ νη σης αρ χί ζει να κα ταρ ρέ ει.
Εί ναι φα νε ρό ότι, έτσι όπως έγι νε η πα ραί τη ση, δεν

απο τε λεί ελιγ μό εκτό νω σης της κρί σης με τα σκάν δα λα, αλ λά
κα ταρ ρά κω ση της προ η γού με νης στά σης που έλε γε «κα νέ νας
υπουρ γός δεν πα ραι τεί ται, όλοι εί ναι υπε ρά νω πο λι τι κών ευ θυ -
νών». Τώ ρα η «συλ λο γι κή ευ θύ νη» τους τρα βά ει όλους στο
δρό μο του Τσι του ρί δη- στην έξο δο. 

Μέ σα σε τρία χρό νια, η Νέα Δη μο κρα τία έχει κα τα φέ ρει να
κα ταρ ρί ψει όλους τους μύ θους που εί χε κα τα σκευά σει για τον
εαυ τό της. Ισχυ ρι ζό ταν, και έβρι σκε αρ κε τούς πρό θυ μους να
ανα πα ρά γουν τους ισχυ ρι σμούς της, ότι εί χε πά ψει να εί ναι η
πα λιά δε ξιά. Κι όμως, ήδη από τον πρώ το χρό νο οι συμ βα σιού -
χοι ζω γρά φι ζαν τον Κα ρα μαν λή με μύ τη πι νό κιο κα θώς απο κα -
λύ πτο νταν τα ψέ μα τα για τη μο νι μο ποί η ση τους. Υστε ρα ήρ -
θαν οι απο κα λύ ψεις για τις υπο κλο πές και για τις απα γω γές.
Από τις ψεύ τι κες προ ε κλο γι κές υπο σχέ σεις πε ρά σα με στα με -
θο δευ μέ να ψέ μα τα των υπουρ γών που προ σπά θη σαν να συ -
γκα λύ ψουν την εμπλο κή τους στο διε θνές πο λε μι κό «πα ρα κρά -
τος» των ΗΠΑ. Πί σω από το «κε ντρώο» προ σω πείο ξε πρό βα λε
η πα λιά γνω στή τρα μπού κι κη δε ξιά με τον Πο λύ δω ρα και τους
«πραί το ρές» του.

Στριπτίζ

Αλ λά το απο κο ρύ φω μα αυ τού του πο λι τι κού στρι πτίζ ήταν η
εμ φά νι ση των σκαν δά λων δι α φθο ράς πί σω από την μά σκα της
«δια φά νειας». Πρώ τα ήταν ο υφυ πουρ γός Οι κο νο μι κών και οι
σχέ σεις του με τον κα να λάρ χη της τσό ντας. Υστε ρα ήρ θαν οι
«κου μπά ροι» με τις μί ζες από το καρ τέλ στο γά λα. Και τώ ρα
φτά σα με στην κο ρυ φή: Ο Ει δι κός Γραμ μα τέ ας του Τσι του ρί δη,
ο Ευ γέ νιος Πα πα δό που λος ανα δει κνύ ε ται γέ φυ ρα ανά με σα
στα σκάν δα λα με τις φού σκες στο Χρη μα τι στή ριο τον και ρό
του Ση μί τη και τα σκάν δα λα με τα δο μη μέ να ομό λο γα του Κα -
ρα μαν λή. 

Δεν έχει μεί νει ού τε μία από τις αμαρ τί ες
της δε ξιάς που απα ριθ μού σε το θρυ λι κό σκί -
τσο του Ιω άν νου πριν 26 χρό νια, που να μην
ται ριά ζει στους ση με ρι νούς υπουρ γούς.
Μπο ρεί κά ποια ονό μα τα να άλ λα ξαν – τό τε
Θαν. Κα νελ λό που λος, τώ ρα Σι ού φας, τό τε
Μπάλ κος τώ ρα Πο λύ δω ρας- μπο ρεί κά ποια
άλ λα να μέ νουν τα ίδια όπως οι Βαρ βι τσιώ -
τη δες, οι Πα πα λη γού ρες και οι Μη τσο τά κη -
δες (στο ίδιο υπουρ γείο των Εξω τε ρι κών).
Αλ λά η ιστο ρι κή συ νέ χεια εί ναι αδιαμ φι σβή -
τη τη. Και η ορ γή του κό σμου το ίδιο. 

Ολα αυ τά δε ση μαί νουν ότι από εδώ και
πέ ρα η κα τάρ ρευ ση του Κα ρα μαν λή εί ναι
θέ μα χρό νου. Ού τε στο πα ρελ θόν δεν έπε -
σαν σαν «ώρι μα φρού τα», ού τε σή με ρα πρό -
κει ται. Πο λύ πε ρισ σό τε ρο που το ση με ρι νό
ΠΑ ΣΟΚ εί ναι έτη φω τός πιο δε ξιά από εκεί
που βρί σκο νταν το 1981 ή ακό μα και το
1993. Πε ρισ σό τε ρο από κά θε άλ λη φο ρά, η
συ νέ χεια εξαρ τά ται από τους αγώ νες, από

το κί νη μα από τα κά τω και από την Αρι στε -
ρά. Η κρί ση της κυ βέρ νη σης του Κα ρα μαν λή
εί ναι μια ευ και ρία για να κλι μα κώ σου με τη
δρά ση. Η Πα νερ γα τι κή Απερ γία στις 15 Μάη
μπο ρεί να γί νει η στιγ μή που οι ερ γά τες
παίρ νουν τη σκυ τά λη από τους φοι τη τές και
τις κα τα λή ψεις. 

Οι αγώ νες των φοι τη τών όλη την πε ρα -
σμέ νη χρο νιά έπαι ξαν κα θο ρι στι κό ρό λο για
την απο μό νω ση της ΝΔ και το ξέ σπα σμα της
ση με ρι νής κρί σης με τα σκάν δα λα. Η εμ φά -
νι ση της ερ γα τι κής τά ξης στο προ σκή νιο
μπο ρεί να δώ σει τη χα ρι στι κή βο λή. Δεν εί -
ναι ώρα για την Αρι στε ρά να κά θε ται στο
πλάι και να «με τρά ει τους συ σχε τι σμούς». Εί -
ναι ώρα να μπει μπρο στά για να ρί ξου με τον
Κα ρα μαν λή. Και κα νέ νας Πα παν δρέ ου δεν
θα μπο ρεί να χει ρα γω γή σει αυ τό το νέο κί -
νη μα που ανοί γει τη δι κή του προ ο πτι κή ενά -
ντια στο σύ στη μα των σκαν δά λων και τους
εκ προ σώ πους του.  
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Τ
ε ρά στια σε όγκο και παλ μό
ήταν η δια δή λω ση που κά λε σε
ο σύλ λο γος γο νέ ων και κη δε μό -

νων Ρε θύ μνου ενά ντια στο κλεί σι μο
της (μο να δι κής) παι δια τρι κής κλι νι κής
στο νο σο κο μείο της πό λης, την Πα ρα -
σκευή 27 Απρι λί ου. Πε ρί που 1000
άτο μα μα ζεύ τη καν αν και το κά λε σμα
εί χε βγει ου σια στι κά μια μέ ρα νω ρί τε -
ρα (βρά δυ της Tε τάρ της). Την κι νη το -
ποί η ση ορ γά νω σαν και συμ με τεί χαν
επί σης ο Σύλ λο γος δα σκά λων, η ο
Σύλ λο γος ερ γαζο μέ νων στο Νο σο κο -
μείο και η Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη. 

Ο κό σμος δια δή λω σε την ορ γή
του ενά ντια στις ελ λεί ψεις του προ -
σω πι κού, που φτά νουν σε τέ τοιο
βαθ μό ώστε να κλεί σει η κλι νι κή.
Πρό κει ται για πο λι τι κό έγκλη μα να εί -
ναι υπο χρε ω μέ νοι οι γο νείς να τρέ -
χουν στα Χα νιά ή στο Ηρά κλειο για
μια επί σκε ψη στον για τρό την στιγ μή
που προ σπα θούν να μας πεί σουν οτι
για την ανερ γία φταί νε οι πολ λοί πτυ -
χιού χοι ή οι με τα νά στες. Το σύν θη μα
«Να ανοί ξει τώ ρα η παι δια τρι κή, μό -
νι μες προ σλή ψεις στο Ε.Σ.Υ» κυ ριάρ -
χη σε κα θώς και αντι κυ βερ νη τι κά
συν θή μα τα όπως «Να ανοί ξει τώ ρα η
παι δια τρι κή, στείλ τε στην Σού δα τον
Κα ρα μαν λή» ή «κά τω τα χέ ρια απ’ τα
νο σο κο μεία, με όπλο την δια δή λω ση
και την απερ γία». Ο κό σμος φώ να ζε
την ανά γκη για απερ γία όχι μό νο
στην συ γκέ ντρω ση αλ λά και στην συ -
νέ λευ ση που έβγα λε την από φα ση
για κι νη το ποί η ση. 

Τα μέ λη της Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ -
γύ ης απο την με ριά μας δί νου με την
μά χη η φε τι νή ξε χω ι στή πρω το μα γιά
να πά ρει την μορ φή που της αξί ζει.
Να ενω θεί το πο τά μι των γο νιών και
των παι διών τους μα ζί με το πο τά μι
των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων και της
ορ γής των ερ γα ζο μέ νων σε ένα ενι-
αίο, που θα εί ναι η αφε τη ρία για να
ρί ξου με τον Kα ρα μαν λή και τις με -
ταρ ρυθ μί σεις του, ανοί γο ντας την
προ ο πτι κή μι ας κοι νω νί ας όπου οι
άν θρω ποι, η υγεία και η παι δεία θα
εί ναι πά νω από τα κέρ δη.

ορ γά νω ση ΣΕΚ Ρε θύ μνου 

Άλ λα 3.500 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη καν την πε ρα σμέ νη βδο μά -
δα ανε βά ζο ντας τον δεί κτη της κα μπά νιας για την οι κο νο μι κή
στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης στα 33.000 ευ ρώ.

Ευ χα ρι στού με όλες τις φί λες και τους φί λους της εφη με ρί -
δας που ενί σχυ σαν: Απο στό λης Λ. 500 ευ ρώ, Νί κος Α. 50, από
30 ευ ρώ οι Πα να γι ώ της Λ., Γιώρ γος Π., Αντώ νης Κ., Θα νά σης
Κ., Μά γδα Χ., Χρύ σα Δ., Βα σί λης Μ., Μα ρία Κ., Αμα λία Γ., Σε -
ρα φείμ Ρ., Νί κος Τ., Βα σί λης Β., Γε ωρ γία Χ., Αντώ νης Π., Πα -
ντε λής Γ., Χα ρά Α., Δη μή τρης Α., Μά νος Ν., Χά ρης Π., Βί κτω -
ρας Κ., Μα ριάν θη Γ., Αλε ξάν δρα Κ., Νί κος Α., Ιω άν να Κ., Κα τε -
ρί να Τ., Απο στό λης Χ., Βού λα Π., Ρού μπη Α., από 15 ευ ρώ οι

Ρί τσα και η Χρι στί να και από 10 ευ ρώ οι Γιώρ γος Π., Αντώ νης
Π., ‘Αν να Δ., Ρα ζά, Αντρέ ας, Μαρ γα ρί τα, Θέα, Κώ στας Τ., Γιάν -
νης Π., Κα τε ρί να Α., Σο φία Ο., Μα νώ λης Χ., Ηλί ας Τ., Πα να γι ώ -
της Π., Φω τει νή Π., Μα ρία Π., Νί κη Π., Σπύ ρος Γ., Γιάν νης Σ.,
Άχ μετ και Γιώρ γος. 

Ευ χα ρι στού με επί σης το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Γιαν νι τσών, την
ΓΕ ΝΟΠ-ΔΕΗ και το σω μα τείο των ΕΛ ΠΕ που ανα νέ ω σαν τις
συν δρο μές τους, το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Ρε θύ μνου και την ΕΔΟΘ
που ενί σχυ σαν την οι κο νο μι κή κα μπά νια της εφη με ρί δας κα -
θώς και την ΕΙ ΝΑΠ και το Σύλ λο γο Δα σκά λων Χα νί ων που αγό -
ρα σαν προ σκλή σεις για το Τρι ή με ρο Μαρ ξι σμός 2007. 

Στόχος 100.000 ευρώ
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Μ
ένουν λί γες μέ ρες μέ χρι την
Κυ ρια κή 6 Μάη, και τον δεύ τε -
ρο γύ ρο των γαλ λι κών εκλο γών

όπου ανα με τρώ νται ο δε ξιός Νι κο λά
Σαρ κο ζί και η υπο ψή φια του Σο σια λι στι -
κού Κόμ μα τος, Σε γκο λέν Ρουα γιάλ. Η
βα θειά πό λω ση που κα τα γρά φη κε στον
πρώ το γύ ρο ήδη δια φαί νε ται και για τον
δεύ τε ρο.

Στον πρώ το γύ ρο ο Σαρ κο ζί πή ρε
31,2% και η Ρουα γιάλ 25,9%. Ομως
σύμ φω να με τις δη μο σκο πή σεις, ένας
στους τρεις από τους ψη φο φό ρους του
Σαρ κο ζί και ένας στους δύο ψη φο φό -
ρους της Ρουα γιάλ δεν ψή φι σαν επει δή
συμ φω νούν πο λι τι κά αλ λά για να δια -
σφα λί σουν ότι ο υπο ψή φιος θα πε ρά σει
στο δεύ τε ρο γύ ρο. Τρία εκα τομ μύ ρια
νέ οι ψη φο φό ροι πή γαν στις κάλ πες,
ανα τρέ πο ντας την ει κό να της μα ζι κής
απο χής που υπήρ χε στις εκλο γές του
2002. Πολ λοί από τους νέ ους ψη φο φό -
ρους προ έρ χο νται από τα εξα θλιω μέ να
προ ά στια και η πλειο ψη φία τους ψή φι σε
υπέρ της Ρουα γιάλ.

Το μί σος για τον Σαρ κο ζί εί ναι από λυ -
τα δι καιο λο γη μέ νο. Ο Σαρ κο ζί ήταν ο
υπουρ γός εσω τε ρι κών που απο κά λε σε
τους νέ ους των γαλ λι κών προ α στί ων
“απο βρά σμα τα” στη διάρ κεια της εξέ -
γερ σης των προ α στί ων. Στο πρό γραμ μά
του πε ρι λαμ βά νε ται ο πε ριο ρι σμός του
δι καιώ μα τος στην απερ γία. Εκ πρό σω -
πος της σκλη ρής δε ξιάς, αντα γω νί στη κε
με τον Λε πέν ποι ος εί ναι πιο ρα τσι στής
στη διάρ κεια της προ ε κλο γι κής εκ στρα -
τεί ας. Υπο στή ρι ξε πως κά ποιος γί νε ται
παι δό φι λος ή αυ το κτο νεί στην εφη βεία
του, όχι για κοι νω νι κούς λό γους, αλ λά
για τί εί ναι γραμ μέ νο στα γο νί διά του. Ο
Λε πέν φυ σι κά δεν δί στα σε να κα τη γο ρεί
τον Σαρ κο ζί για τις ουγ γρο-εβραϊ κές
του ρί ζες, ενώ απο κα λού σε τα παι διά
της Ρουα γιάλ “μπα σταρ δά κια” επει δή
δεν εί ναι πα ντρε μέ νη. Η πο λι τι κή νο μι -

μο ποί η ση του Λε πέν από το Σαρ κο ζί,
έδω σε στους φα σί στες ακό μα με γα λύ -
τε ρο πε ρι θώ ριο να χύ νουν το δη λη τή ριό
τους για τους με τα νά στες, τους μου -
σουλ μά νους και τους φτω χούς. Εκλο γι -
κά ητ τή θη καν όμως, παίρ νο ντας 1 εκα -
τομ μύ ριο ψή φους λι γό τε ρες από το
2002.

Η πό λω ση απέ να ντι στον Σαρ κο ζί, ο
φό βος να μην επα να λη φθεί ένα φαι νό -
με νο τύ που 2002 με τον Λε πέν στο δεύ -
τε ρο γύ ρο και η αδυ να μία της Αρι στε -
ράς να κα τε βά σει μια κοι νή υπο ψη φιό -
τη τα οδή γη σε σε από το μη πτώ ση τις
υπο ψή φιες του Κομ μου νι στι κού Κόμ μα -
τος, της Ερ γα τι κής Πά λης και των Πρά -
σι νων ενώ κρά τη σε τον ακτι βι στή Ζο ζέ
Μπο βέ στο 1,3%. Μό νο ο Ολι βιέ Μπε -
ζαν σε νό, υπο ψή φιος της Επα να στα τι κής
Κομ μου νι στι κής Λί γκας, δι α τή ρη σε το
πο σο στό του, παίρ νο ντας 4,1% και ενά -
μι συ εκα τομ μύ ριο ψή φους, 300 χι λι ά δες
πα ρα πά νω σε σχέ ση με το 2002. 

Aριστερά

Η επι τυ χία του Μπε ζαν σε νό εί ναι πο -
λύ ση μα ντι κό κρα τού με νο, για τί δεί χνει
ότι η εκλο γι κή υπο χώ ρη ση της Αρι στε -
ράς, δεν ήταν μο νό δρο μος, αλ λά εί χε
να κά νει με συ γκε κρι μέ νες πο λι τι κές
επι λο γές. Το Κομ μου νι στι κό Κόμ μα για
πα ρά δειγ μα πλή ρω σε ότι δη λώ νει ανοι -
χτά πως εν δια φέ ρε ται για την προ ο πτι -
κή της συ γκυ βέρ νη σης με τους Σο σια λι -
στές, απει λώ ντας να επα να λά βει τα λά -
θη της κυ βέρ νη σης Ζο σπέν.

Ο δεύ τε ρος γύ ρος θα εί ναι ένα δη μο -
ψή φι σμα ενά ντια στο Σαρ κο ζί. Η Αρι στε -
ρά, η Επα να στα τι κή Κομ μου νι στι κή Λί -
γκα, το ΚΚ και για πρώ τη φο ρά η Αρ λέτ
Λα γκι γιέ της Ερ γα τι κής Πά λης κα λούν
τον κό σμο να ψη φί σει Σε γκο λέν Ρουα -
γιάλ. Χω ρίς να υπο στη ρί ζουν την Ρουα -
γιάλ, λέ νε πως η Αρι στε ρά πρέ πει να
βρε θεί μα ζί με τον κό σμο που θα πά ει

στην κάλ πη για τί μι σεί τη Δε ξιά και τον
Σαρ κο ζί. Εί ναι μια σω στή επι λο γή. Ομως
ακό μα και να μη βγει η Ρουα γιάλ, δεν
θα εί ναι απο τέ λε σμα “δε ξιάς στρο φής”
όπως πε ρι γρά φουν κά ποιοι ανα λυ τές.
Θα εί ναι από δει ξη ότι η δε ξιά προ σαρ -
μο γή του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος δεν
το βο η θά ει να εκ φρά σει τον κό σμο που
πα λεύ ει στη Γαλ λία. Η Ρουα γιάλ, πα ρό -
λο το μί σος προς το Σαρ κο ζί, στον πρώ -
το γύ ρο έμει νε δεύ τε ρη, με 25,9%. Η
επι λο γή της ως υπο ψή φια μέ σα στο Σο -
σια λι στι κό Κόμ μα έγι νε απο μο νώ νο ντας
όλα τα κομ μά τια που βρέ θη καν στο
στρα τό πε δο του “Οχι” στο Ευ ρω σύ -
νταγ μα.

Ο κό σμος όμως που έδω σε το χα -
στού κι του 55% στην Ευ ρω πα ϊ κή Ενω -
ση, το Μάη του 2005, θα συ νε χί σει να
βρί σκε ται εκεί, εί τε με Σαρ κο ζί ή με
Ρουα γιάλ πρό ε δρο. Οπως και οι φοι τη -
τές που με τις κα τα λή ψεις τους ανά γκα -
σαν την κυ βέρ νη ση να πά ρει πί σω το
νό μο για την ανα σφά λι στη ερ γα σία το
2006. Οπως και οι νέ οι στα προ ά στια
που εξε γέρ θη καν ενά ντια στη φτώ χεια,
το ρα τσι σμό και την αστυ νο μία. Οπως
και η ερ γα τι κή τά ξη που δεν εί ναι δι α τε -
θει μέ νη να πα ρα χω ρή σει ού τε κε κτη μέ -
να, ού τε το κοι νω νι κό κρά τος.

Την 1η Μάη, κα θώς γρά φο νταν οι
γραμ μές που δια βά ζε τε, οι δια δη λώ σεις
που ορ γα νώ θη καν σε όλες τις πό λεις
της Γαλ λί ας εί χαν χα ρα κτή ρα ενά ντια
στο νε ο φι λε λευ θε ρι σμό και ενά ντια στο
Σαρ κο ζί. Τα κρα τού με να από τις με γα -
λύ τε ρες νί κες που έχει πε τύ χει το κί νη -
μα στην Ευ ρώ πη θα στοι χειώ νουν τον
επό με νο πρό ε δρο. Για τί η αντί θε ση στο
νε ο φι λε λευ θε ρι σμό στη Γαλ λία εί ναι ένα
φαι νό με νο που απλώ νε ται πο λύ πιο βα -
θειά από όσο μπό ρε σε να κα τα γρα φεί
στις φε τι νές προ ε δρι κές εκλο γές.

Nίκος Λούντος
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Α
ρ γά το βρά δυ της Πα ρα σκευής, ένα μή νυ μα από τους στρα τη γούς
στην ιστο σε λί δα του Γε νι κού Επι τε λείου του τούρ κι κου στρα τού
έκα νε απει λή για πρα ξι κό πη μα αν εκλε γεί πρό ε δρος της δη μο κρα -

τί ας, ο ση με ρι νός Υπουρ γός Εξω τε ρι κών, Αμπντου λάχ Γκιο υλ. Εί χε προ η -
γη θεί μια ογκώ δης δια δή λω ση, υπο στη ρι ζό με νη από τους στρα τη γούς,
στην Αγκυ ρα κα τά της υπο ψη φιό τη τας Γκιο υλ και ακο λού θη σε μία ακό μη
στην Ιστα μπούλ. Ο Γκιο υλ, μέ λος του κυ βερ νώ ντος κόμ μα τος AKP (Κόμ -
μα της Δι καιο σύ νης και της Ανά πτυ ξης) ήταν ο μό νος υπο ψή φιος για τον
πρώ το γύ ρο της ψη φο φο ρί ας στο τουρ κι κό κοι νο βού λιο. 

Χρειά ζε ται τα δύο τρί τα (367 βου λευ τές) για να εκλε γεί από τον πρώ το
γύ ρο. Αλ λιώς, χρειά ζε ται απλή πλειο ψη φία. Στο AKP λεί πουν μό νο λί γοι
βου λευ τές για να φτά σει τους 367, άρα η εκλο γή ήταν σί γου ρη, του λά χι -
στον στο δεύ τε ρο γύ ρο. Οι στρα τη γοί, σε συ νερ γα σία με το κόμ μα CHP,
του Ντε νίζ Μπαϊ κάλ, ανα κά λυ ψαν έναν όρο που απαι τεί την πα ρου σία 367
βου λευ τών και στο δεύ τε ρο γύ ρο, αλ λιώς θε ω ρεί ται άκυ ρος. Αν ισχύ σει
κά τι τέ τοιο, η πι θα νό τε ρη εξέ λι ξη θα εί ναι πρό ω ρες εκλο γές.

Το “ηλε κτρο νι κό τε λε σί γρα φο” δεν έχει να κά νει μό νο με το στε νό ζή τη -
μα της προ ε δρί ας. Συν δέ ε ται με τα προ βλή μα τα των ΗΠΑ στο Ιράκ και τα
σχέ δια για επί θε ση στο Ιράν. Οι ΗΠΑ χρειά ζο νται τη βο ή θεια της Τουρ κί ας
για μια πι θα νή επί θε ση στο Ιράν. Οι στρα τη γοί θέ λουν να προ ε τοι μα στούν
και να έχουν λυ μέ να τα χέ ρια τους για κά τι τέ τοιο, αυ ξά νο ντας ταυ τό χρο -
να την επιρ ροή της Τουρ κί ας στην πε ριο χή. Οσο και φι λο α με ρι κά νι κη να
εί ναι η κυ βέρ νη ση του Ερ ντο γάν, η βά ση του κόμ μα τος εί ναι εντε λώς αντί -
θε τη στον πό λε μο και την κα το χή στη Μέ ση Ανα το λή. Και όπως φά νη κε
την 1η Μάρ τη του 2003, όταν οι ΗΠΑ δεν κα τά φε ραν να πά ρουν έγκρι ση
για να χρη σι μο ποιή σουν τουρ κι κό έδα φος για ει σβο λή στο Ιράκ, με ρι κές
φο ρές ο Ερ ντο γάν δεν μπο ρεί να πεί σει ού τε τους βου λευ τές του. Αυ τή η
κα τά στα ση πε ριο ρί ζει τις δυ να τό τη τες ελιγ μών για την τούρ κι κη άρ χου σα
τά ξη. Κα νείς δεν ξέ ρει πό τε θα ξα ναϋ πάρ ξει επό με νο “ατύ χη μα” σαν την
1η Μάρ τη 2003.

Πρό κει ται για τε λευ ταί ες εξε λί ξεις σε μια ευ ρύ τε ρη δια δι κα σία όπου οι
στρα τη γοί προ σπα θούν να δια σφα λί σουν την ισχύ τους. Στις εκλο γές του
2002, οι υπο ψή φιοι που στή ρι ξε ο στρα τός κα τα πο ντί στη καν. Το κόμ μα
του πρω θυ πουρ γού Ετζε βίτ, πή ρε λι γό τε ρο από 1%. Ο στρα τός ανα γκά -
στη κε να μπει σε δεύ τε ρο πλά νο. Υπήρ ξε ένα σχε τι κό δη μο κρα τι κό άνοιγ -
μα στην Τουρ κία. Η κυ βέρ νη ση Ερ ντο γάν, την ίδια ώρα που περ νού σε
επι θε τι κά νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα ενά ντια στην ερ γα τι κή τά ξη, έκα νε αί τη -
ση έντα ξης στην Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση και εκ δη μο κρα τι κο ποί η σε κά ποιο υς
νό μους. Ο πό λε μος στο Ιράκ έδω σε ευ και ρία και κί νη τρο στο στρα τό για
αντε πί θε ση. 

Προβοκάτσιες

Γι' αυ τό υπήρ ξαν μια σει ρά προ βο κά τσιες, δο λο φο νί ες και βομ βι στι κές
επι θέ σεις στην Νο τια να το λι κή Τουρ κία, στη μέ νες από το βα θύ κρά τος για
να προ κλη θεί έντα ση με τους Κούρ δους. Το απο τέ λε σμα ήταν το πι σω γύ -
ρι σμα σε πολ λές θε τι κές με ταρ ρυθ μί σεις. Η κα τά στα ση κλι μα κώ θη κε με
δο λο φο νί ες από τους φα σί στες, έναν κα θο λι κό ιε ρέας πέρ σι στην Τρα πε -
ζο ύ ντα, τον Αρ μέ νιο Χραντ Ντινκ τον Γε νά ρη και τέσ σε ρις χρι στια νούς στη
Μα λά τια τον πε ρα σμέ νο μή να. Η μα ζι κή αντα πό κρι ση στην κη δεία του
Χραντ Ντινκ με 200.000 αν θρώ πους χω ρίς προ ε τοι μα σία να φω νά ζουν “Εί -
μα στε όλοι Αρ μέ νιοι” ήταν ένα τε ρά στιο χτύ πη μα για τους στρα τη γούς.

Μια άλ λη κα λή και ση μα ντι κή εξέ λι ξη εί ναι ότι κα μιά ερ γα τι κή συ νο μο -
σπον δία και κα νέ να επαγ γελ μα τι κό σω μα τείο δεν υπο στή ρι ξαν τις δια δη -
λώ σεις στις 14 Απρί λη και στις 29 Απρί λη. Δεν ήταν έτσι τα πράγ μα τα το
Φλε βά ρη του 1997 όταν αυ τές οι ορ γα νώ σεις υπο στή ρι ζαν τις αντι-ισλα -
μι στι κές “πο λι τι κές πρω το βου λί ες” πί σω από τις οποί ες ήταν ο στρα τός.
Υπήρ χαν λί γα πα νό συν δι κά των στη δια δή λω ση της Αγκυ ρας, και βρί σκο -
νταν εκεί ενά ντια στις απο φά σεις.

Η συμ με το χή στη δια δή λω ση της Αγκυ ρας ήταν με γά λη, αλ λά όχι αρ κε -
τά με γά λη για να δώ σει απε ριό ρι στη αυ το πε ποί θη ση στο στρα τό. Γι' αυ τό
ξα να ορ γά νω σαν δια δή λω ση στην Ιστα μπούλ. Υπήρ χε τε ρά στια υπο στή ρι -
ξη από το κρά τος και τα ΜΜΕ για τη δια δή λω ση. Η ει ρω νεία εί ναι ότι η
εται ρεία Ιστα μπούλ Τράν σπορτ, ιδιο κτη σί ας του Δή μου της Πό λης, που
βρί σκε ται στον έλεγ χο των ισλα μι στών, έβα λε εκα το ντά δες δω ρε άν λε ω -
φο ρεία για να φέ ρουν κό σμο στη δια δή λω ση.

Αυ τό εί ναι το υπό βα θρο του “ηλε κτρο νι κού πρα ξι κο πή μα τος” της 27
Απρί λη. Η κυ βέρ νη ση δεί χνει ότι σκο πεύ ει να αντι στα θεί. Η ηγε σία του AKP
έχει με γά λο πα ρελ θόν συμ βι βα σμών και υπο χω ρή σε ων προς το στρα τό.
Αρα δεν εί ναι κα θό λου σί γου ρο πό σο μα κριά θα πά ει η επι μο νή της. Εί ναι
κρί σι μο να υπάρ ξει μια μα χη τι κή απά ντη ση από την Αρι στε ρά.

H ήττα των HΠA 
στο Iράκ αποσταθερο-
ποιεί 
την Tουρκία

ΓAΛΛIA

Mίσος για τον Σαρκοζί
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Kάτω τα χέρια από την
Πακιστανική Kοινότητα

Eργάτες 

Eνωμένοι
Πριν τις δια κο πές του Πά -

σχα, μέ λη της Πα κι στα νι κής
Kοι νό τη τας Pε θύ μνου, συ να -
ντή θη καν με μέ λη του ΣΕΚ και
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης,
με σκο πό να μας ενη με ρώ -
σουν για απο λύ σεις και μη
πλη ρω μή των δε δου λευ μέ νων
τους σε ορι σμέ νους απο αυ -
τούς. 

Μέ σα απο αυ τή την συ νά -
ντη ση βγή κε κοι νό κεί με νο
κα ταγ γε λί ας του ΣΕΚ και της
Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας που
κα λού σε σε δια δή λω ση για
την Τρί τη 17 Απρί λη, απο το
Δη μαρ χείο, μέ χρι το σπί τι του
αφε ντι κού. Η αφί σα εί χε κολ -
λη θεί τρεις βδο μά δες πρίν
και το κεί με νο μοι ρά στη κε μα -
ζι κά στον κό σμο μέ σα απο
εξορ μή σεις και ενη με ρώ σεις.
Αν και μια μό νο μέ ρα με τά τις
δια κο πές, η συ γκέ ντρω ση μά -
ζε ψε δε κά δες με τα νά στες και
κυ ρί ως φοι τη τές που όλοι μα -
ζί δια δη λώ σα με για τα προ -
βλή μα τα που αντι με τω πί ζουν
κα θη με ρι νά οι με τα νά στες
αλ λά και για την συ νο λι κή πο -
λι τι κή της κυ βέρ νη σης και
του συ στή μα τος. 

Κά τω απο το σπί τι του αφε -
ντι κού οι με τα νά στες φώ να -
ζαν αυ θόρ μη τα "έξω οι κλέ -
φτες" και "ερ γά τες ενω μέ νοι
πο τέ νι κη μέ νοι". Στο τέ λος
της δια δή λω σης, ένας σύ -
ντρο φος απο το Πα κι στάν εί -
πε στα αγ γλι κά "Το ΣΕΚ εί ναι
ένα επα να στα τι κό κόμ μα που
πα λεύ ει ενά ντια στη Χού ντα
του Κα ρα μαν λή και του Μου -
σά ραφ", "όσοι θέ λουν να ορ -
γα νω θούν σε αυ τό να ση κώ -
σουν το χέ ρι τους". 12 με τα -
νά στες πή ραν αυ τή την από -
φα ση και εμείς με τη σει ρά
μας συ νεν νο η θή κα με μα ζί
τους για την συ νέ χεια. Μέ σα
σε αυ τό έχου με στο πλευ ρό
μας την βο ή θεια του Ερ γα τι -
κού Κέ ντρου που θα κοι τά ξει
και νο μι κά το θέ μα. Επό με νη
κι νη το ποίη ση και για τους με -
τα νά στες, και για τους φοι τη -
τές, και για τους ερ γά τες η
κόκ κι νη Πρω το μα γιά και η πα -
νερ γα τι κή απερ γία στις 15
Μαί ου.

Φοι τη τές και ερ γά τες ανε -
ξαρ τή του εθνι κό τη τας, όλοι
μα ζί μπο ρού με να ανα τρέ ψου -
με τις πο λι τι κές των αφε ντι -
κών και της ΝΔ και να δώ σου -
με την προ ο πτι κή για μια άλ λη
κοι νω νία οπου οι άν θρω ποι θα
εί ναι πά νω απο τα κέρ δη!

Νί κος Σκια δάς, 
ΣΕΚ - ΤΕΙ Μ.Τ.Α 

Ρέ θυ μνο

PEΘYMNO

Η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μί λη σε με
τον πρό ε δρο Τζα βέντ Ασλάμ και τον
Γε νι κό Γραμ μα τέα Ρα τζά Μου τζα χίντ
Ικ μπάλ Τζα ράλ της Πα κιστα νι κής Κοι -
νό τη τας.  

Πώς έχει κα τα φέ ρει η Πα κι στα νι κή Κοι -

νό τη τα να συ σπει ρώ σει τα μέ λη της;

Ρα τζά: Το πρώ το πράγ μα που κά να -
με, αμέ σως με τά τις τε λευ ταί ες εκλο -
γές τον Ιο ύ νιο του 2005, ήταν να βγά -
λου με εφη με ρί δα, έτσι ώστε να μα θαί -
νει όλος ο κό σμος για τις δρα στη ριό τη -
τές μας αλ λά και για τα προ βλή μα τα
που αντι με τω πί ζουν οι πα κι στα νοί που
ζουν στην Ελ λά δα. Με τά ανοί ξα με και -
νούρ για γρα φεία. Τα πα λιά μας γρα -
φεία ήταν πο λύ μι κρά και βρί σκο νταν
σε ένα πα λιό κτί ριο στην Με νάν δου.
Στα και νούρ για γρα φεία από το πρωί
μέ χρι το βρά δυ υπάρ χουν 3-4 άτο μα
για να βο η θούν όποι ον έχει προ βλή μα -
τα με το νο σο κο μείο, την αστυ νο μία,
την ερ γα σία, με τα χαρ τιά του. Κά θε
μέ ρα περ νούν από τα γρα φεία της κοι -
νό τη τας 200-300 άτο μα. Ακό μα και τα
και νούρ για γρα φεία εί ναι μι κρά. Το
βρά δυ δεν υπάρ χει κα ρέ κλα. Τώ ρα
ανοί γου με και και νούρ για γρα φεία πο -
λύ πιο με γά λα. 

Επί σης ορ γα νώ νου με αθλη τι κές εκ -
δη λώ σεις. Εχου με ομά δα κρί κετ, χό κεϊ,
βό λεϊ μπολ. Κά θε χρό νο ορ γα νώ νου με
πρω τά θλη μα. Επί σης ανοί ξα με σχο λείο
για τα μι κρά παι διά. Για να μα θαί νουν
τη δι κιά μας γλώσ σα, αγ γλι κά και ελ λη -
νι κά. Τώ ρα έχου με ένα σχο λείο στο Ρέ -
ντη και θέ λου με να ανοί ξου με άλ λα
δύο- τρία.    

Ορ γα νώ νου με με γά λες εκ δη λώ σεις
στην εθνι κή ημέ ρα των Πα κι στα νών.
Στις 23 Μαρ τίου, στις 14 Αυ γού στου,
στις 5 Φε βρου αρί ου που εί ναι η ημέ ρα
του Κα σμίρ. Τι μού μαι τον κό σμο που
έχει πε θά νει στον πό λε μο με την Ιν δία
για το Κα σμίρ. Το νό η μα που δί νου με
σε αυ τές τις γιορ τές εί ναι ότι θέ λου με
ει ρή νη, φι λία και όχι πό λε μο.

Τζα βεντ: Στις 14 Αυ γού στου στην
πλα τεία Κο τζιά, την ημέ ρα της ελευ θε -
ρί ας του Πα κι στάν, κά να με τη με γα λύ -
τε ρη συ γκέ ντρω ση που έχου με κά νει
πο τέ. Ο κό σμος εί χε πλημ μυ ρί σει την
πλα τεία, από την Ομό νοια μέ χρι την
Εθνι κή Τρά πε ζα. 

Η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα εί ναι ορ γα -
νω μέ νη σε 10 πε ντα με λείς επι τρο πές.
Μία για τους νό μους, άλ λη για τον πο -
λι τι σμό, για τον αθλη τι σμό, για τα ατυ -
χή μα τα, για το σχο λείο όπου συμ με τέ -
χουν πέ ντε με τα πτυ χια κοί, άλ λη για τις
πρώ τες βο ή θειες, άλ λη για να βο η θούν
τα μέ λη της κοι νό τη τας σε όλη την Ελ -
λά δα, έχουμε τοπικές επιτροπές σε 35
Δήμους σε όλη την Eλλάδα, όπου
έχουμε πάνω από 200 μέλη. Aλ λη για
τα προ βλή μα τα Υγεί ας, άλ λη για το δί -
πλω μα οδή γη σης, όπου φτιά ξα με ένα
βι βλίο στα ουρ ντού και δί νου με μα θή -
μα τα σε όσους θέ λουν να πά ρουν δί -

πλω μα οδή γη σης. Και η τε λευ ταία επι -
τρο πή ασχο λεί ται με την επα φή με
τους Ελ λη νες.  

Ολοι θέ λουν να μας βο η θή σουν.
Ενά μι ση χρό νο τώ ρα έχουν κα τα λά βει
ότι εμείς δί νου με μέ χρι και το αί μα μας
για την κοι νό τη τα.  Τα παι διά αφή νουν
τις δου λε ι ές τους, τις οι κο γέ νει ές τους
και βο η θούν στην κοι νό τη τα εθε λο ντι -
κά. Τώ ρα που φτιά ξα με τα και νούρ για
γρα φεία ένας συ μπα τριώ της μας μας
έκα νε δώ ρο τα έπι πλα που κο στί ζουν
πά νω από 10.000 ευ ρώ. Ολοι προ σφέ -
ρουν. Αλ λος πλη ρώ νει το τη λέ φω νο,
άλ λος το ενοί κιο, άλ λος το ρεύ μα.

Ολα αυ τά έγι ναν πα ρά τα εμπό δια που

συ να ντή σα τε από την Πα κι στα νι κή Πρε -

σβεία.

Τζα βέντ: Οταν έγι ναν οι τε λευ ταί ες
εκλο γές, η αντι πο λί τευ ση μας πή γε στα
δι κα στή ρια για να απορ ρί ψουν το απο -
τέ λε σμα των εκλο γών, αλ λά ο δι κα στής
απέρ ρι ψε την αί τη ση. Το δι κα στή ριο εί -
δε τα πρα κτι κά της εφο ρευ τι κής επι τρο -
πής και εί δε ότι ήταν όλα νό μι μα.  Κά να -
νε συ νέ χεια δι κα στή ρια για να πουν ότι
δεν έχει βγει ορι στι κή από φα ση και άρα
δεν υπάρ χει πρό ε δρος. Ομως τα δι κα -
στή ρια έπαιρ ναν ανα βο λές για τί οι αντί -
πα λοί μας δεν τολ μού σαν να εμ φα νι -
στούν. Εμείς προ χω ρή σα με. Ο κό σμος
μας έδω σε πο λύ με γά λη δύ να μη. Και γι’
αυ τό δεν κά να με πί σω. 

Μας ρω τά νε πά ρα πολ λοί μή πως
υπάρ χουν πολ λές Πα κι στα νι κές Κοι νό -
τη τες; Εμείς απα ντά με ότι μπο ρούν να
υπάρ χουν όσες θέ λουν, αρ κεί να κά -
νουν εκλο γές. Εμείς σε βό μα στε τις δι α -
φω νί ες, αλ λά πρέ πει να υπάρ χουν αρ -
χές. Τους θε ω ρού με όλους αδέρ φια
μας αλ λά με τον τρό πο μας τους δεί -

χνου με ότι κά νουν λά θος και προ σπα -
θού με να τους κερ δί σου με. 

Μό νο στην Ελ λά δα υπάρχει αυτό το
σύστημα οργάνωσης της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας. Γι’ αυ τό το λό γο εμείς
έχου με τό σο με γά λη αντι πο λί τευ ση.
Δεν θέ λουν να μά θου με τι ση μαί νει δη -
μο κρα τία και να ζη τά με τα δη μο κρα τι -
κά μας δι καιώ μα τα. Στην Αγ γλία, στη
Γερ μα νία, στη Γαλ λία, και όπου υπάρ -
χουν Πα κι στα νοί με τα νά στες, τις κοι νό -
τη τες τις φτιά χνουν όσοι τα έχουν κα -
λά με την κυ βέρ νη ση του Πα κι στάν.
Εμείς βά ζου με τον κό σμο πά νω από τη
χού ντα. Εχου με δώ σει τη ζωή μας σε
αυ τό που κά νου με αλ λά αυ τή η ζωή εί -
ναι πο λύ ωραία. Θέ λω να πω ένα με γά -
λο ευ χα ρι στώ στην Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο για την πο λύ τι μη βο ή -
θεια που μας έχει δώ σει σε αυ τόν τον
αγώ να.      

Ρα τζά: Φέ τος ορ γα νώ σα με ένα λαϊ κό
δι κα στή ριο στη Νί καια στις 3 Δε κεμ βρί -
ου. Πή ραν πά ρα πολ λά παι διά το λό γο
και ανοι χτά και δη μο κρα τι κά μί λη σαν
για τα προ βλή μα τα που αντι με τω πί ζουν
από την πρε σβεία. Στεί λα με μή νυ μα
στην πρε σβεία με αυ τό τον τρό πο και
ξε κα θα ρί σα με ότι θέ λου με να στεί λουν
τον Πρέ σβη πί σω στο Πα κι στάν, για τί
έχει ανοί ξει πό λε μο με την Πα κι στα νι κή
Κοι νό τη τα. 

Οταν έπια σε η αστυ νο μία πρώ τη φο -
ρά τον πρό ε δρό μας, κα τε βά σα με  7-8
χι λι ά δες Πα κι στα νούς στο δρό μο, πα -
ρό λο που πολ λοί δεν πρό λα βαν να το
μά θουν για τί ορ γα νώ θη κε μέ σα σε πο -
λύ λί γες ημέ ρες. Τη δεύ τε ρη φο ρά εί χε
επί σης πά ρα πο λύ κό σμο. Ηρ θαν για τί
αγα πούν και εμπι στεύ ο νται την κοι νό -
τη τα.   

Εμείς θέ λου με δη μο κρα τία μέ σα στην

Κοι νό τη τα. Κά να με εκλο γές και ψη φί σα -
με τον Τζα βέντ Ασλάμ αλ λά η άλ λη
πλευ ρά δεν θέ λει εκλο γές. Θέ λει να διο -
ρί σει τον πρό ε δρο. Τα μέ λη της κοι νό τη -
τας θέ λουν ελεύ θε ρες εκλο γές. Αυ τό
φαί νε ται και από τη συμ με το χή του κό -
σμου στις δη μο κρα τι κές δια δι κα σί ες.
Στις εκλο γές του 2001 ψή φι σαν 4.000,
στις δεύ τε ρες ήρ θαν 8.000, στις τρί τες
εκλο γές ψή φι σαν 12.000 και τώ ρα  τον
Ιο ύ νιο του 2008 που εί ναι οι επό με νες
εκλο γές θα συμ με τέ χουν του λά χι στον
20.000 για τί ο κό σμος έχει απο χτήσει
εμπι στο σύ νη στην κοι νό τη τα.  

Το με γα λύ τε ρο πρό βλη μα που αντι -
με τω πί ζουν σή με ρα οι Πα κι στα νοί με -
τα νά στες εί ναι ότι δεν έχουν δια βα τή -
ριο. Σε αυ τό πρέ πει να μας βο η θή σει η
πρε σβεία. Το κρά τος μας, η πρε σβεία
μας δη λα δή, δεν μας βο η θά ει μας κά -
νει πό λε μο. Οσα παι διά εί ναι πιο μπρο -
στά και βο η θούν στην κοι νό τη τα έχουν
πρό βλη μα. Δεν τους δί νουν δια βα τή -
ριο. Οσοι πά νε πί σω στο Πα κι στάν
τους λέ νε τρο μο κρά τες και δεν τους
αφή νουν να γυ ρί σουν στην Ελ λά δα.
Εμείς αγα πά με την πα τρί δα μας, αγα -
πά με την Ελ λά δα και αγα πά με τη δη μο -
κρα τία. Εμείς θέ λου με να εί μα στε νό μι -
μοι, αλ λά η πρε σβεία βο η θά μό νο
όσους τα έχουν κα λά  μα ζί της. Υπάρ -
χει πο λύς κό σμος που ακό μα φο βά ται
να έρ θει στην κοι νό τη τα, αλ λά σι γά σι -
γά αλ λά ζει αυ τό.

Τώ ρα ετοι μα ζόμα στε να συμ με τέ -
χου με στη δια δή λω ση της Πρω το μα -
γιάς. Εχου με κά νει κά λε σμα και από
την εφη με ρί δα μας. Θα έρ θουν πολ λοί
Πα κι στα νοί για τί εί ναι η ημέ ρα του ερ -
γά τη και εμείς εί μα στε όλοι ερ γά τες.
Και στη συ νέ χεια στις 4 Μάη θα εί μα -
στε στα δι κα στή ρια. 

Tην Παρασκευή 4 Mάη συμπαραστεκόμαστε ξανά στον Tζαβέντ

Aσλάμ που δικάζεται για άλλη μια φορά στον Άρειο Πάγο



Κι νη το ποιή σεις για την πλη ρω μή των
εφη με ρι ών και των υπε ρω ριών του Φλε -
βά ρη έκα ναν οι ερ γα ζό με νοι, για τροί και
νο ση λευ τές, του νο σο κο μεί ου Σω τη ρία
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα. Την Πέ μπτη 3
Μάη θα γί νει γε νι κή συ νέ λευ ση του σω -
μα τεί ου για να παρ θούν απο φά σεις για
την συ νέ χεια. 

«Την Πέ μπτη 26 Απρί λη έγι νε μια με γά -
λη συ γκέ ντρω ση, πε ρί που 200 συμ με τεί -
χαν και την επό με νη μέ ρα μια ακό μα με -
γα λύ τε ρη, πε ρί που 300 άτο μα όπου και
πραγ μα το ποι ή θη κε ένα σύ ντο μο συμ βο λι -
κό κλεί σι μο της Με σο γεί ων» μας λέ ει ο
Θα νά σης Σταυ ρί δης από το Νυ στέ ρι-
Πρω το βου λία Γέ νο βα «O διοι κη τής του
νο σο κο μεί ου τα χρειά στη κε κι απά ντη σε
τε λι κά ότι «ίσως» να μπο ρέ σει να πλη ρώ -
σει τις υπε ρω ρί ες αφή νο ντας έξω το ζή -
τη μα των εφη με ρι ών των για τρών. Την
Τρί τη 30 Απρί λη, έγι νε μια συ γκέ ντρω ση

των ερ γα ζό με νων στο αμ φι θέ α τρο του
νο σο κο μεί ου. Εκεί προ τεί να με να σχη μα -
τι στεί μια ανοι χτή απερ για κή επι τρο πή, να
κη ρυ χτεί επί σχε ση ερ γα σί ας για την Τε -
τάρ τη, να κλεί σου με τα εξω τε ρι κά ια τρεία
και να ζη τή σου με την κά λυ ψη της ΕΙ ΝΑΠ,
της ΠΟ Ε ΔΗΝ για απερ για κές κι νη το ποιή -
σεις. Η ηγε σία του σω μα τεί ου αρ νή θη κε
όλες αυ τές τις προ τά σεις λέ γο ντας ότι η
συ γκέ ντρω ση δεν μπο ρού σε να πά ρει
απο φά σεις. Την ίδια μά χη θα δώ σου με
και στη συ νέ λευ ση της Πέ μπτης.» 

Πα ρό μοια προ βλή μα τα με την μη κα -
τα βο λή εφη με ρι ών και υπε ρω ριών εμ φα -
νί ζο νται και σε άλ λα νο σο κο μεία. Εί ναι
συ νέ πεια των πε ρι κο πών του Αβρα μό -
που λου που ρη μά ζουν το ΕΣΥ. Κα μιά τέ -
τοια πρό κλη ση δεν πρέ πει να μεί νει ανα -
πά ντη τη. Η συ νέ χεια πρέ πει να εί ναι κλι -
μά κω ση των αγώ νων που θα κά νουν τον
Αβρα μό που λο να ακο λου θή σει τα βή μα -
τα του Τσι του ρί δη. 

Ο Πα χα του ρί δης στο προ η γού με νο δη -
μο τι κό συμ βού λιο απο φά σι σε, τε λεί ως
πρα ξι κο πη μα τι κά, «να κά νει επί θε ση στο
πρά σι νο»,  ώστε να μπο ρέ σει να φτιά ξει
εμπο ρι κά κέ ντρα τύ που “The Mall”. Την
Πα ρα σκευή 20/4 έγι νε λαϊ κή συ νέ λευ ση
στον Πε ζό δρο μο του Πε ρι στε ριού και την
Τε τάρ τη 25/4 στο Αλ σος. Η αντα πό κρι ση
των κα τοί κων ήταν άμε ση. 

Μα ζεύ τη καν γύ ρω στους 150 κα τοί -
κους σε κά θε συ νέ λευ ση και όλοι δή λω -
σαν ότι θέ λουν να πα λέ ψουν για να μην
πε ρά σει το σχέ διο του Πα χα του ρί δη.
Ηδη κά ποιοι πή ραν κεί με να υπο γρα φών
ενά ντια στο Γε νι κό Πο λε ο δο μι κό Σχέ διο
(ΓΠΣ) και μά ζε ψαν πολ λές υπο γρα φές
στις γει το νι ές τους. 

Η Επι τρο πή Κα τοί κων θα ξα να συ να -
ντη θεί στο Αλ σος Πε ρι στε ρίου την Τε -
τάρ τη 2/5 στις 7 μμ για να απο φα σί σει τη
με τέ πει τα δρά ση της. Θα τε θεί σε ψη φο -
φο ρία η πρό τα ση να βγει μια κοι νή προ -

κή ρυ ξη, να στή σου με τρα πε ζά κι για να
μοι ρά σου με την προ κή ρυ ξη την Πέ μπτη
3/5 στο Με τρό στις 6 μμ και την Πα ρα -
σκευή 4/5 στις 6 μμ στον Πε ζό δρο μο,
την Τρί τη 8/5 στις 7 μμ να μα ζευ τού με
στο Αλ σος για να κά νου με πι κε το φο ρία
στις γύ ρω γει το νι ές. 

Το ΓΠΣ έχει βά λει στο στό χα στρο όχι
μό νο το Αλ σος αλ λά ολό κλη ρο το Πε ρι -
στέ ρι. Γι’ αυ τό θα γί νει μια προ σπά θεια να
φτια χθεί μια επι τρο πή σε κά θε γει το νιά
και όλες μα ζί να ενω θούν για μια κοι νή
πο ρεία, μία πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας στο
Δη μαρ χείο, κλπ. Για τον λό γο αυ τό, την
Πα ρα σκευή 4/5 θα γί νει μια πρώ τη συ νά -
ντη ση των κα τοί κων της πε ριο χής Τσα λα -
βού τα για να απο φα σί σουν την με τέ πει τα
δρά ση τους. Εί ναι μα κρύς και δύ σκο λος
αγώ νας αλ λά η συμ με το χή και δρα στη -
ριο ποί η ση των κα τοί κων θα στα μα τή σει
την όρε ξη του Πα χα του ρί δη. 

Πρω το βου λία Γέ νο βα 
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Γράμμα 
από την Aυστραλία

MAΣ ΔΩΣATE
EMΠNEYΣH

Ποι ος εί ναι υπεύ θυ νος για τον κα θο ρι σμό του προ -
σω πι κού ασφα λεί ας σε έναν ερ γα τι κό χώ ρο και συ -
γκε κρι μέ να σε ένα νο σο κο μείο, όταν υπάρ χει απερ -
γία. O διοι κη τής ή το Σω μα τείο των ερ γα ζό με νων. Aυ -
τό το θέ μα άνοι ξε την προ η γού με νη βδο μά δα στο Aτ -
τι κό με αφορ μή την κλή ση σε απο λο γία που μου έκα -
νε ο διοι κη τής του νο σο κο μεί ου για τί συμ με τεί χα
στην 24ωρη απερ γία της AΔE ΔY στις 28 Mάρ τη.

Eί ναι η τρί τη φο ρά μέ σα σε λί γο χρο νι κό διά στη μα
που η διοί κη ση του νο σο κο μεί ου βά ζει στο στό χα -
στρό της την Πρω το βου λία ΓE NO BA-Nυ στέ ρι. H
πρώ τη ήταν ο εκ βια σμός να κα τε βά σω ένα αφι σά κι
ενά ντια στην κα τα στο λή της αστυ νο μί ας που εί χα
αναρ τή σει στο γρα φείο μου και η δεύ τε ρη όταν η
διοί κη ση αρ νή θη κε να μας πα ρα χω ρή σει αί θου σα
στο χώ ρο του νο σο κο μεί ου για την πραγ μα το ποί η ση
εκ δή λω σης ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16
του Συ ντάγ μα τος. 

Eτσι, στην εκλο γο α πο λο γι στι κή συ νέ λευ ση που
πραγ μα το ποιή σα με την πε ρα σμέ νη Tε τάρ τη εν όψει
των εκλο γών για νέο ΔΣ στο Σω μα τείο στις 16 και 17
Mάη, μί λη σα ανοι χτά για την προ κλη τι κή αυ τή κί νη ση
της διοί κη σης που μό νο στό χο έχει την δη μιουρ γία
κλί μα τος τρο μο κρα τί ας ώστε να μην συμ με τέ χουν οι
ερ γα ζό με νοι στις απερ για κές κι νη το ποιή σεις. H συ ζή -
τη ση που ακο λού θη σε ήταν θυ ελ λώ δης. Oι εκ πρό σω -
ποι της ΔA KE στο Σω μα τείο -όπως ήταν φυ σι κό- δή -
λω σαν πως όταν ένας ερ γα ζό με νος ορί ζε ται σαν προ -
σω πι κό ασφα λεί ας δεν έχει δι καίω μα να λεί πει. Eνώ
άλ λοι ερ γα ζό με νοι και συν δι κα λι στές υπο στή ρι ξαν,
όπως κι εγώ, πως μό νο το Σω μα τείο πρέ πει να εί ναι
υπεύ θυ νο για το προ σω πι κό ασφα λεί ας σε ημέ ρα
απερ γί ας του κλά δου και όχι η διοί κη ση που βά ζει
απερ γούς να δου λεύ ουν για να εμ φα νί ζε ται ότι δεν
υπάρ χει συμ με το χή.

H άμε ση αντί δρα σή μας σαν Πρω το βου λία ΓE NO -
BA με απο στο λή επι στο λών σε όλα τα συν δι κα λι στι κά
όρ γα να του κλά δου και η το πο θέ τη σή μας στη γε νι κή
συ νέ λευ ση των ερ γα ζό με νων με στό χο την άμε ση πα -
ρέμ βα ση του Σω μα τεί ου, ανά γκα σε τη διοί κη ση να
πα ραι τη θεί από τη δί ω ξή μου. Στις εκλο γές για το νέο
ΔΣ του Σω μα τεί ου Eρ γα ζό με νων στις 16 και 17 Mάη,
η Πρω το βου λία ΓE NO BA θα συμ με τέ χει για να ανα -
δεί ξει και να ορ γα νώ σει όλες τις μά χες ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων και των ιδιω τι κο ποιή σε ων.

Σπύ ρος Στάι κος, διοι κη τι κός υπάλ λη λος, 

εκ πρό σω πος της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA-Nυ στέ ρι 

ΠPΩTOMAΓIA OPΓHΣ

Έχου με ακού σει για τις σπου δαί ες σας νί κες! Οι πρώ τες
ει δή σεις άρ χι σαν να φτά νουν μή νες πρίν. Άρ θρα στις εφη -
με ρί δες, e-mails και φοι τη τές που μι λού σαν για δια δη λώ -
σεις, απερ γί ες και κα τα λή ψεις σ’ελ λη νι κά πα νε πι στή μια!
Ήμα σταν εν θου σια σμέ νοι.

Με λέ νε Matthew και εί μαι 24 χρο νών, φοι τη τής Κοι νω νιο -
λο γί ας στο Univer si ty of Techno lo gy, Syd ney. Εδώ και με ρι -
κά χρό νια, συμ με τέ χω ενερ γά στο αντι πο λε μι κό και αντι κα -
πι τα λι στι κό κί νη μα μα η αλή θεια εί ναι ότι οι ήτ τες εί ναι πε -
ρισ σό τε ρες από τις νί κες μας. Ο John Howard, ο ομο σπον -
δια κός πρω θυ πουρ γός της Αυ στρα λί ας από το 1996, εί ναι
ένας ρα τσι στής νεο-συ ντη ρη τι κός ο οποί ος έχει εκ μη δε νί -
σει τα δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων επι βάλ λο ντας νο μο θε -
σία κα τά των συν δι κά των, συ νε χί ζει να πε ρι κό πτει δρα στι κά
τις δα πά νες για δη μό σια παι δεία, πε ρι φρο νεί τους Ιθα γε νείς
αυ τής της χώ ρας και στέλ νει πα ρα νο ι κά στρα τιώ τες στο
Ιράκ και στο Αφγα νι στάν για να σκο τώ σουν αθώ ους πο λί -
τες. Εί μα στε στους δρό μους, μα η αρι στε ρά εί ναι αδύ να μη
την πε ρίο δο αυ τή και η κα τα στο λή της αστυ νο μί ας  δρα μα -
τι κά βί αια.

Πριν με ρι κές εβδο μά δες, η συ ντρό φισ σα Δέ σποι να από
την Αθή να ήρ θε στην εβδο μα διαία συ νά ντη ση της σο σια λι -
στι κής μου ορ γά νω σης ‘ So li da ri ty’ και μί λη σε για το φοι τη -
τι κό κί νη μα στην Ελ λά δα. Έμα θα όσα κα τα φέ ρα τε και ο
αγώ νας σας μ’ε νέ πνευ σε απί στευ τα. Μας δώ σα τε δύ να μη
κι ελ πί δα! 

Στη συ ζή τη ση όπου συμ με τεί χαν πά νω από 30 ακτι βι στές,
μά θα με πώς για χρό νια οι κοι νοί αγώ νες φοι τη τών και ερ γα -
ζο μέ νων στην Ελ λά δα έχτι σαν ένα δυ να τό φοι τη τι κό κί νη μα.
Ξέ ρε τε ότι ο κα πι τα λι σμός επη ρε ά ζει με τον ίδιο τρό πο φοι -
τη τές και ερ γά τες και πα λέ ψα τε μα ζί. Η αλ λη λεγ γύη αυ τή
έφε ρε την νί κη.

Κι εμείς στην Αυ στρα λία πα λέ ψα με και συ νε χί ζου με να
πα λεύ ου με ενα ντίον των αντι-ερ γα τι κών μα ταρ ρυθ μί σε ων
κι η προ ο πτι κή το κε ντρο-αρι στε ρό Ερ γα τι κό κόμ μα να κερ -
δί σει τις εκλο γές στο τέ λος του χρό νου εί ναι δυ να τή πε ρισ -
σό τε ρο από πο τέ. Αυ τή θα εί ναι μια νί κη αλ λά δεν θα στα -
μα τή σου με εκεί. Ο Αμε ρι κα νός αντι-πρό ε δρος Dick Che ney
επί σκέ φθη κε πρό σφα τα την Αυ στρα λία και ήμα σταν στους
δρό μους για δύο μέ ρες. Η αστυ νο μία μάς αρ νή θη κε το δι -
καίω μα να δια δη λώ σου με, ξυ λο κό πη σε ακτι βι στές και συ -
νέ λα βε αρ κε τούς από εμάς. Επι πλέ ον, σπί τια δια δη λω τών
πα ρα κο λου θή θη καν και λε η λα τή θη καν από ει δι κές ‘αντι-
τρο μο κρα τι κές’ μο νά δες κρού σης. Η τρο μο κρα τία τους
δεν θα πε ρά σει.

Η κυ βέρ νη σή σας προ σπά θη σε να ιδιω τι κο ποιή σει τα πα -
νε πι στή μια και εσείς απα ντή σε τε με κα τα λή ψεις κι απερ γί -
ες. Οι ερ γα ζό με νοι ήταν μα ζί σας. Τα κα τα φέ ρα τε, σύ ντρο -
φοι! Οι αγώ νες σας θα εί ναι ο φό βος όσων προ σπα θή σουν
και πά λι να υλο ποιή σουν τα βρώ μι κα σχέ διά τους. Φα ντά -
ζο μαι πως θα ήταν ανε κτί μη τη εμπει ρία για έναν ακτι βι στή
να εί ναι στην Ελ λά δα αυ τή την πε ρίο δο. Εί μαι σί γου ρος
πως αν συ νε χί σου με τον αγώ να μας κι εδώ, θα κα τα φέ ρου -
με μια μέ ρα οι φοι τη τές να ενω θού με με τους ερ γα ζό με -
νους. Θα ανα συ γκρο τή σου με τις δυ νά μεις μας κι ίσως μπο -
ρέ σου με να κα τα λά βου με και τα δι κά μας πα νε πι στή μια.

Στέλ νου με σε όλους και όλες σας την αγά πη και την αλ -
λη λεγ γύη μας! Ελ πί ζου με στο μέλ λον οι φοι τη τές της Ελ -
λά δας και της Αυ στρα λί ας ν� ανταλ λά ξου με πε ρισ σό τε ρες
εμπει ρί ες έτσι ώστε να κτί σου με μα ζί ένα δυ να τό διε θνές
αντι κα τα πι τα λι στι κό κί νη μα. Μεί νε τε δυ να τοί, σύ ντρο φοι!
Έχε τε την υπο στή ρι ξή μας και τον θαυ μα σμό μας. 

Matthew Rochford, 
matthew.c.rochford@student.uts.edu.au

ATTIKO NOΣOKOMEIO ΠEPIΣTEPI

ΣΩTHPIA
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ια πρώ τη γεύ ση από την ορ γή
των ερ γα ζό με νων για το σκάν δα -
λο των ομο λό γων και όλες τις

επι θέ σεις της πή ρε η κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή με τη δια δή λω ση της ερ γα τι κής
Πρω το μα γιάς. Xι λι ά δες ερ γα ζό με νοι, φοι -
τη τές και νε ο λαί οι βγή καν στους δρό -
μους σε μια από τις με γα λύ τε ρες συ γκε -
ντρώ σεις των τε λευ ταί ων χρό νων. H μα ζι -
κό τη τα της πο ρεί ας έδει ξε ότι η πα νερ γα -
τι κή απερ γία των συν δι κά των στις 15
Mάη, μπο ρεί να γί νει η αρ χή του τέ λους
για όλη την κυ βέρ νη ση.

Mε μαύ ρα μπα λό νια, που συμ βό λι ζαν
τα κλεμ μέ να ασφα λι στι κά τα μεία, πλημ -
μύ ρι σε το Πε δίο του Aρε ως στη συ γκέ -
ντρω ση της ΓΣEE και της AΔE ΔY. Xι λι ά -
δες ερ γα ζό με νοι από τον OTE, τη ΔEH,
τα τα χυ δρο μεία, την EY ΔAΠ, την Oλυ -
μπια κή, τις τρά πε ζες και τις εφο ρί ες φώ -
να ξαν το σύν θη μα "Φέρ τε πί σω τα κλεμ -
μέ να". H πα ραί τη ση του Tσι του ρί δη, μπο -
ρεί να χα ρο ποί η σε όλο το κό σμο που πα -
λεύ ει ενά ντια στην κυ βέρ νη ση, αλ λά δεν
εξα φά νι σε την ορ γή του για τη λη στεία
των τα μεί ων.

"Eκλε ψαν τα λε φτά των ερ γα ζό με νων,
Nα τους κο πούν τα χέ ρια" έγρα φε το πα -
νό της Oμο σπον δί ας Eπι με λη τών Kτι ρί ων,
των ερ γα ζό με νων θυ ρω ρών, νυ χτο φυ λά -
κων, κα θα ρι στών σε μέ γα ρα επι χει ρή σε -
ων. "Σή με ρα εκ φρά ζου με την αλ λη λεγ γύη
μας στην ερ γα τιά, να εί μα στε όλοι μα ζί
ενω μέ νοι για τα δι καιώ μα τά μας για τί αλ -
λιώς δε γί νε ται τί πο τα", μας εί πε ο Nί κος,
θυ ρω ρός. 

Mα ζί με όλους τους ερ γα ζό με νους, χι -
λι ά δες συμ βα σιού χοι δια δή λω σαν για μό -
νι μη και στα θε ρή ερ γα σία, ενά ντια στα
προ κλη τι κά ψέ μα τα του Kα ρα μαν λή ότι
θα μο νι μο ποιή σει 250 χι λι ά δες συμ βα -
σιού χους. "Eί μα στε 100 πε ρί που συμ βα -
σιού χοι στο δή μο Aι γά λεω, 11 μή νες
απλή ρω τοι τώ ρα και χω ρίς κα μιά προ ο -
πτι κή για να πλη ρω θού με", μας εί πε η Nι -
κο λέ τα Kα ζα ζά κη, "Aυ τή τη στιγ μή δου -
λεύ ου με με ασφα λι στι κά μέ τρα τα οποία
εί χα με κερ δί σει για τί κα λύ πτου με πά γιες
και διαρ κείς ανά γκες. H πρό σφα τη από -
φα ση του Aρει ου Πά γου που μας αρ νεί -
ται το δι καίω μα στη μο νι μο ποί η ση εί ναι
απα ρά δε κτη, κομ μέ νη και ραμ μέ νη στα
μέ τρα της κυ βέρ νη σης που τη συμ φέ ρει
η κα τά στα ση των συμ βα σιού χων για να
μη δι εκ δι κούν το δί κιο τους, τα ωρά ριά
τους, τους μι σθούς τους.

Συμπαράσταση

Oι συμ βα σιού χοι έχουν ανά γκη από ερ -
γα σία και εκ με ταλ λεύ ο νται αυ τή την ανά -
γκη. Eμείς έχου με κι νη το ποιή σεις 15 μέ -
ρες τώ ρα για τα δε δου λευ μέ να, έχου με
κλεί σει τους παι δι κούς σταθ μούς και την
κα θα ριό τη τα και θα συ νε χί σου με. Oι μό νι -
μοι προ σπα θούν να μας συ μπα ρα στα -
θούν, οι ερ γα ζό με νοι στους με γά λους
σταθ μούς για πα ρά δειγ μα δεν μπαί νουν
κι αυ τοί να δου λέ ψουν. Aυ ριο κλεί νου με
το δή μο κι εκεί πραγ μα τι κά θα φα νεί η
συ μπα ρά στα ση.

Στις 15 Mάη χρειά ζε ται να κα τέ βου με
όλοι στο δρό μο, μό νο έτσι μπο ρού με να
κερ δί σου με, αν ξε ση κω θού με όλοι μα ζί.
Σή με ρα εί μα στε οι συμ βα σιού χοι του Aι -
γά λεω, αύ ριο θα εί ναι οι συμ βα σιού χοι
κά ποιου άλ λου δή μου, προ σπα θούν να
μας δια σπά σουν για να μην αντι με τω πί -

ζουν μα ζε μέ νες αντι δρά σεις, όμως εμείς
πρέ πει να ορ γα νω θού με και να απα ντή -
σου με όλοι μα ζί".

H πα ρου σία των με τα να στών ερ γα τών
ήταν επί σης εντυ πω σια κή. "Eί ναι μια διε -
θνής μέ ρα για τους ερ γά τες σή με ρα,
όποι ας εθνι κό τη τας κι αν εί ναι ο κα θέ νας,
για τους ερ γά τες όλου του κό σμου", μας
εί πε ο Tζο Bα λέν θια, εκ πρό σω πος του
Ka sa pi -της Kοι νό τη τας των Φι λιπ πι νέ ζων.
"Eί ναι πο λύ ση μα ντι κό που εί μα στε όλοι
μα ζί, να πα λεύ ου με για τα δι καιώ μα τά
μας, για τα δι καιώ μα τα των ελ λή νων και
των με τα να στών ερ γα τών.

Eί ναι η στιγ μή να ενω θού με, να πα λέ -
ψου με μα ζί ενά ντια στην κα πι τα λι στι κή
εκ με τάλ λευ ση και κα τα πί ε ση. Για πα ρά -
δειγ μα μέ λη της κοι νό τη τάς μας ερ γά ζο -
νταν στο Sea Dia mond, το πλοίο που βυ -
θί στη κε και δυ στυ χώς τα MME δεν το
ανέ φε ραν κα θό λου για τί μας θέ λουν όρ -
γα να των παι χνι διών και του κέρ δους των
κα πι τα λι στών. Eί μα στε ερ γά τες που αντι -
με τω πί ζουν το κίν δυ νο του θα νά του, αλ λά
που πα λεύ ουν για την επι βί ω σή τους και
για την ανα γνώ ρι ση που μας αξί ζει. Θα
συ νε χί σου με να πα λεύ ου με".

"O Tσι του ρί δης ήταν η αρ χή, Kά τω η
κυ βέρ νη ση του Kα ρα μαν λή",  ήταν το κε -
ντρι κό σύν θη μα των μπλοκ της Eρ γα τι κής
Aλ λη λεγ γύ ης εκ φρά ζο ντας όλο τον κό -
σμο που θέ λει όλη η κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή να έχει τη μοί ρα του Tσι του ρί δη.
Aνά με σά τους η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα
θύ μι ζε το άλ λο με γά λο σκάν δα λο της κυ -
βέρ νη σης, αυ τό των απα γω γών των Πα κι -
στα νών που τώ ρα συ νε χί ζε ται με τη δί ω ξη
του προ έ δρου της Kοι νό τη τας Tζα βέντ
Aσλάμ. Eνώ πιο πί σω, οι μα θη τές και οι
φοι τη τές της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα ζω -
ντά νευαν τα συν θή μα τα του κι νή μα τος
των κα τα λή ψε ων ενά ντια στην ιδιω τι κο -
ποί η ση της Παι δεί ας.

"H Πρω το μα γιά για μέ να εί ναι μια μέ ρα
που επε τεια κά έχει αξία, πρέ πει να συμ -
με τέ χουν όλοι οι ερ γα ζό με νοι αλ λά και οι
μελ λο ντι κοί ερ γα ζό με νοι", μας εί πε η Aλί -
κη από το 1ο Eνιαίο Λύ κειο Aγί ας Πα ρα -
σκευής, "Eι δι κά φέ τος με όλα αυ τά που
κά νει αυ τή η κυ βέρ νη ση με τα τα μεία, με
τη παι δεία και τα άλ λα θέ μα τα, εκ φρά ζε -
ται σή με ρα μια έντο νη δυ σα ρέ σκεια. Oι
μα θη τές πρέ πει να δι εκ δι κού με μα ζί με
τους ερ γα ζό με νους".

"H ση με ρι νή συ γκέ ντρω ση θα δώ σει το
μή νυ μα στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή που
απο τε λεί ται από κλέ φτες που θέ λουν να
ρί ξουν τους ερ γα ζό με νους όσο πιο κά τω
μπο ρούν και να ανε βά σουν τα πλού σια
στρώμ μα τα, ότι ο λα ός θα ξε ση κω θεί για
να τους γκρε μί σει", μας εί πε ο Mά ριος
Aλέ ξης από το 1ο TEE Mε τα ξουρ γεί ου,
"H συμ με το χή σή με ρα εί ναι με γά λη,
υπάρ χουν ερ γα ζό με νοι από όλους τους
κλά δους, πολ λοί με τα νά στες που ζουν το
ρα τσι σμό που προ κα λεί η κυ βέρ νη ση Kα -
ρα μαν λή και όλοι μα ζί με τη δύ να μή μας
πα λεύ ου με για να ρί ξου με αυ τή τη κυ βέρ -
νη ση. Πι στεύω ότι οι μα θη τές έχουν ση -
μα ντι κό ρό λο να παί ξουν σε όλα αυ τά για -
τί εί ναι η νε ο λαία του σή με ρα και η δύ να -
μη του αύ ριο".

"Tο μή νυ μα σή με ρα εί ναι δια χρο νι κό",
μας εί πε ο Γιώρ γος Pό δης, πρό ε δρος της
Πα νελ λή νιας Eνω σης Iπτά με νων Συ νο δών
Φρο ντι στών Aε ρο πο ρι κών Eται ριών, "Δι -
εκ δι κού με όπως λέ ει και το πα νό μας σε -
βα σμό στους ερ γα ζό με νους και στα σύγ -

χρο να προ βλή μα τά μας με πιο ση μα ντι κό
τη μό νι μη και στα θε ρή ερ γα σία αφού
εμείς εί μα στε συμ βα σιού χοι. Στην επο χή
μας τε λι κά ο κό σμος χρειά ζε ται να πα λέ -
ψει για αυ τά που πά λευαν οι ερ γά τες
πριν ένα αιώ να.

Bρι σκό μα στε σε ένα πο λύ κρί σι μο ση -
μείο στο θέ μα της μο νι μο ποί η σής μας,
έχου με πά ρει δε σμεύ σεις ότι θα μο νι μο -
ποι η θού με άμε σα με άρ ση της εξαί ρε σης
που μας γί νε ται από το Προ ε δρι κό Διά -
ταγ μα Πα υ λό που λου. O επό με νος στό χος
μας εί ναι να ορ γα νώ σου με όλους τους
συ να δέλ φους στο αε ρο δρό μιο -για τί τώ -
ρα μέ λη μας εί ναι μό νο οι συμ βα σιού χοι
της Oλυ μπια κής- του λά χι στον να μπο ρού -
με να επι κοι νω νού με για τί τα προ βλή μα τα
εί ναι κοι νά.

Oργάνωση

Eπι πλέ ον εί μα στε σή με ρα εδώ για τί η
εν δε χό με νη ιδιω τι κο ποί η ση της Oλυ μπια -
κής μας αφο ρά πά ρα πο λύ, δε θέ λου με
να μας αγο ρά σει κά ποιος Λού ις και να
έχου με τις ίδιες συ νέ πει ες. H Oλυ μπια κή
για μας εί ναι κουλ τού ρα, η ασφά λεια των
πτή σε ων εί ναι τρό πος ζω ής. Δε θέ λου με
να μπει μέ σα το ιδιω τι κό κε φά λαιο και να
μας λέ ει η πτή ση θα γί νει κι ας έχει πρό -
βλη μα το σκά φος για τί δε πρέ πει να χά -
σου με λε φτά.  

Στις 15 Mάη θα συμ με τέ χου με όπως σε
όλες τις εκ δη λώ σεις του συν δι κα λι στι κού
κι νή μα τος. Πι στεύ ου με ότι ορ γα νω τι κά
θα μπο ρού σαν να γί νουν πολ λά πε ρισ σό -
τε ρα πράγ μα τα για να εί ναι οι κι νη το ποιή -
σεις πιο δυ να μι κές. Aλ λά κυ ρί ως να αφή -
σουν νέ ους αν θρώ πους να πά ρουν πρω -
το βου λί ες και να βά λουν και νούρ για στοι -
χεία στο κί νη μα, για τί βλέ που με ότι οι γε -
νι ές των 25άρη δων και των 30άρη δων,
ενώ εί ναι αντί θε τοι σε πολ λά πράγ μα τα
και θέ λουν να πα λέ ψουν τις επι θέ σεις,
δεν βρί σκουν τρό πο να εκ φρα στούν. H
Eνω σή μας έχει ιδρυ θεί τρία χρό νια, πα -
λιό τε ρα το συν δι κα λι στι κό κί νη μα δεν μας
ήθε λε, έλε γε ότι επει δή εί μα στε συμ βα -
σιού χοι δεν μπο ρού με να συμ με τέ χου με
στα κοι νά για τί με τά θα φύ γου με. Eμείς
φτιά ξα με το σω μα τείο μας, έχου με πλέ ον
τη φω νή μας, κά νου με τις απερ γί ες και
τις κι νη το ποιή σεις μας, σα νέ οι βά ζου με
τη φα ντα σία μας και συ νε χί ζου με".

Ενα βή μα για τη με γά λη πα νερ γα τι κή απερ γία ήταν η πρω το -
μα γιά τι κη απερ γία και στις 15 Mάη οι δια δη λώ σεις σε όλες τις
πό λεις εκτός της Αθή νας. 

Στη Θεσ σα λο νί κη «Η συ γκέ ντρω ση του Ερ γα τι κού Κέ ντρου και
της ΕΔΟΘ έγι νε στην Αρι στο τέ λους και με τά η πο ρεία κα τέ λη ξε στα
γρα φεία του ΕΚΘ» μας λέ ει ο Γιάν νης Κού τρας «Συμ με τεί χαν με τα
πα νό των σω μα τεί ων τους ερ γα ζό με νοι από το Ψυ χια τρι κό, από το
νο σο κο μείο Πα πα γε ωρ γί ου, οι ΕΛ ΜΕ της Θεσ σα λο νί κης, της ΕΥ ΑΘ
που πα λεύ ουν ενά ντια στο ξε πού λη μα της εται ρεί ας. Το πα νό της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης «ο  Τσι του ρί δης ήταν η αρ χή κά τω η κυ βέρ -
νη ση του Κα ρα μαν λή» έδι νε το τό νο για τη συ νέ χεια που πρέ πει να
πά ρουν οι αγώ νες με πρώ το βή μα την απερ γία της 15 Μάη. Στο τέ -
λος της πο ρεί ας όταν έγι νε η κα τά θε ση των στε φα νιών για τους πε -
σό ντες του Μάη του 1936, η χο ρω δία του Κέ ντρου τρα γού δη σε την
Διε θνή.» 

Στα Γιάν νε να όπως μας λέ ει η Θέ νια Ασλα νί δη «Για πρώ τη φο ρά
το μπλοκ των φοι τη τών μπή κε επι κε φα λής της δια δή λω σης του Ερ -
γα τι κού Κέ ντρου και των συν δι κά των. Ηταν εκεί με απο φά σεις των
γε νι κών συ νε λεύ σε ων οι σύλ λο γοι της Ια τρι κής, του ΒΕΦ και του ΤΕ -
ΤΥ. Οι φοι τη τές κι ερ γα ζό με νοι δια δή λω σαν μα ζί ενά ντια στην κυ -
βέρ νη ση που θέ λει να δια λύ σει τη δη μό σια παι δεία και ρη μά ζει τα
τα μεία.» 

Εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι και φοι τη τές δια δή λω σαν στο Ηρά κλειο
στην πρω το μα γιά τι κη συ γκέ ντρω ση. «Υπήρ χαν πα νό από πέ ντε φοι -
τη τι κούς συλ λό γους» μας λέ ει ο Βα σί λης Μυρ σι νιάς «από το Βιο λο γι -
κό, το Χη μι κό, το Επι στή μης Υπο λο γι στών και το Μα θη μα τι κό. Εκα νε
την εμ φά νι σή του ο Γ. Πα παν δρέ ου που γιου χα ί στη κε από πολ λούς
φοι τη τές αλ λά και ερ γα ζό με νους για τη στά ση του τό σο στο ζή τη μα
της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16 όσο και συ νο λι κό τε ρα. Ακό μα πιο
‘θερ μή υπο δο χή’ εί χε ο Μα νό λης Κε φα λο γιάν νης που τόλ μη σε να εμ -
φα νι στεί κι ο κό σμος δεν ξε χνά ει τι εί χε πει για την απερ γία στα λι μά -
νια. Δώ σα με το επό με νο ρα ντε βού μας για την πα νερ γα τι κή απερ γία
της 15 Μάη.» Και στο Ρέ θυ μνο όπως μας λέ ει ο Νί κος Σκια δάς «κα τέ -
βη καν πα νό φοι τη τι κών συλ λό γων, της Κοι νω νιο λο γί ας,  Πο λι τι κής
Επι στή μης και Παι δα γω γι κής-Δη μο τι κής, στη συ γκέ ντρω ση. Κά τω
από τα πα νό του ΣΕΚ και της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης δια δή λω σαν
πολ λοί Πα κι στα νοί ερ γά τες. Αρ χι κά η ηγε σία του Ερ γα τι κού Κέ ντρου
δεν ήθε λε να γί νει πο ρεία αλ λά το επι βάλ λα με εμείς φω νά ζο ντας από
τις ντου ντού κες. Εγι νε μια δυ να μι κή πο ρεία στην Πα λιά Πό λη που
ανοί γα με από την με ριά μας τη συ νέ χεια, την απερ γία της 15 Μάη
και να γκρε μί σου με την κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή.» 

Στην Αλε ξαν δρού πο λη, μας λέ ει ο Τζε μα λί Μη λια ζίμ «Πα ρό λο που
η συ γκέ ντρω ση ήταν μι κρή, οι πι κέ τες και τα συν θή μα τα της Ερ γα τι -
κής Αλ λη λεγ γύ ης ενά ντια στον Κα ρα μαν λή και τον αγω γό έκα ναν
εντύ πω ση και μέ σα σε λί γη ώρα που λή σα με 17 εφη με ρί δες, σχε δόν
ένας στους δέ κα που ήταν πα ρόν την αγό ρα σε.» Στην Ξάν θη «Οσοι
συμ με τεί χαν στην συ γκέ ντρω ση ήταν κα νο νι κά εξα γριω μέ νοι με το
σκάν δα λο των απο θε μα τι κών των τα μεί ων. Δώ σα με 25 φύλ λα της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης για τί εί ναι η εφη με ρί δα που εκ φρά ζει αυ τό
το θυ μό» μας εί πε η Βά σω Αλε ξο πού λου. 

Στην AΘHNA

Kαι στην Eπαρχία



Σ
τις φοι τη τι κές και σπου δα στι κές εκλο γές
στις 9 Mάη ψη φί ζου με-στη ρί ζου με τα αντι -
κα πι τα λι στι κά ψη φο δέλ τια της Πρω το βου -

λί ας ΓE NO BA. H ανα σκό πη ση στις πο λι τι κές επι -
λο γές και τη δρά ση των ακτι βι στών της την τε λευ -
ταία χρο νιά, τη χρο νιά των κα τα λή ψε ων, δεί χνει
για τί.

Eνα χρό νο πριν, η νι κη φό ρα εξέ γερ ση της νε ο -
λαί ας στη Γαλ λία με τις κα τα λή ψεις των φοι τη τών
και τις πα νερ γα τι κές απερ γί ες των συν δι κά των,
έδω σε το πα ρά δειγ μα για το πώς πα λεύ ο νται κι
εδώ οι νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις της κυ βέρ νη -
σης Kα ρα μαν λή. H Πρω το βου λία ΓE NO BA πί στε -
ψε από την πρώ τη στιγ μή ότι "Eδώ θα γί νει της
Γαλ λί ας" και κά λε σε έναν φοι τη τή των κα τα λή ψε -
ων του Πα ρι σιού, τον Mπεν ζα μέν Λορ μέ, για μια
πε ριο δεία εκ δη λώ σε ων σε 8 σχο λές πα νελ λα δι κά
τις οποί ες πα ρα κο λού θη σαν πά νω από 1000 φοι -
τη τές. H κί νη ση αυ τή έγι νε πριν ακό μα τις περ σι -
νές φοι τη τι κές εκλο γές.

"Πρώ τη από όλες τις πα ρα τά ξεις πέρ σι η Πρω -
το βου λία ΓE NO BA μί λη σε για κα τα λή ψεις διαρ -
κεί ας ενά ντια στο νέο νό μο πλαί σιο της Γιαν νά -
κου", μας θυ μί ζει η Aν να Γε ωρ γού λη από το Πά -
ντειο, "Kαι δε μί λη σε απλά για κα τα λή ψεις, αλ λά
το υπο στή ρι ξε φέρ νο ντας ένα φοι τη τή από τη
Γαλ λία για να μας πε ρι γρά ψει τον τρό πο. Tό τε
που κα νέ νας δε το πί στευε, αντί θε τα ήταν πλειο -
ψη φία οι φω νές της αρι στε ράς που έλε γαν ότι η
Eλ λά δα δεν εί ναι Γαλ λία, ότι με τό σο ορ γα νω μέ νη
ΔAΠ, αυ τά δε γί νο νται.

H Πρω το βου λία ΓE NO BA, όμως, το δού λε ψε
μα ζί με όλους και όταν απο δεί χτη κε πως εί χε δί -
κιο και ξέ σπα σαν οι κα τα λή ψεις, βο ή θη σε να εί ναι
μα ζι κές και ορ γα νω μέ νες. Bλέ πο ντας το ρό λο της
Πρω το βου λί ας ΓE NO BA ένα χρό νο τώ ρα, πι -
στεύω ότι εί ναι ση μα ντι κό να τη στη ρί ξου με και
στις φοι τη τι κές εκλο γές για να δυ να μώ σει η φω νή
της. Aν ήδη, σα πιο μι κρή πα ρά τα ξη, έχει παί ξει
τό σο με γά λο και ση μα ντι κό ρό λο για το κί νη μα,
κα τα λα βαί νου με ότι το δυ νά μω μά της θα φέ ρει
ακό μα με γα λύ τε ρες νί κες".

"Aμέ σως με τά τις φοι τη τι κές εκλο γές πέρ σι, οι
εκλεγ μέ νοι συν δι κα λι στές φοι τη τές της ΓE NO BA
προ χω ρή σα με σε ανοι χτό κά λε σμα προς όλες τις
αρι στε ρές πα ρα τά ξεις για κα τα λή ψεις σε όλες τις
σχο λές μα ζί με τους πα νε πι στη μια κούς της ΠOΣ -
ΔEΠ που απο φά σι ζαν απερ γί ες", μας λέ ει η Aλ κυ -
στις Πο λυ χρό νη, μέ λος του ΔΣ του τμή μα τος Eπι -
στη μών Tέ χνης Iω αν νί νων, "Tο κά λε σμα τυ πώ θη κε
σε χι λι ά δες προ κη ρύ ξεις, μοι ρά στη κε σε ανέ ντα -
χτους και ορ γα νω μέ νους φοι τη τές και ήταν η
πρώ τη τέ τοια πρω το βου λία στο δρό μο που μας
άνοι ξαν οι φοι τη τές της Γαλ λί ας. 

Aισιοδοξία

Eκα νε με γά λη αί σθη ση τό τε, κα θώς τα απο τε -
λέ σμα τα των εκλο γών ερ μη νεύ ο νταν αρ νη τι κά για
την αρι στε ρά και όλοι πί στευαν ότι εί μα σταν
υπερ βο λι κά αι σιό δο ξοι ως ονει ρο πό λοι. Aυ τό φά -
νη κε και στην εκ δή λω ση για την παι δεία που ορ -
γα νώ σα με στο 4ο EKΦ αρ χές Mάη στην Aθή να.
Λί γο με τά βέ βαια, με εξαί ρε ση την ΠKΣ που ψή φι -
ζε ενά ντια στις κα τα λή ψεις του κα λο και ριού, οι
υπό λοι ποι κα τά λα βαν ότι μάλ λον αυ τοί ήταν
υπερ βο λι κά απαι σιό δο ξοι".

Στο ξέ σπα σμα του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων
το Mάη Iο ύ νη, η κυ βέρ νη ση της NΔ και η υπουρ -
γός Παι δεί ας Γιαν νά κου εξα πέ λυ σαν σκλη ρή επί -
θε ση για να απο μο νώ σουν το κί νη μα. Oι φοι τη τές

χρειά στη κε να πά ρουν μία σει ρά από κρί σι μες
απο φά σεις για να αντι με τω πί σουν την κυ βερ νη τι -
κή προ πα γάν δα και να εξα σφα λί σουν ότι ο αγώ -
νας τους θα κλι μα κώ σει και θα έχει νι κη φό ρο
απο τέ λε σμα.

"H πρώ τη με γά λη μά χη που δώ σα με σαν Πρω -
το βου λία ΓE NO BA ήταν η σύν δε ση με τους
απερ γούς πα νε πι στη μια κούς", μας λέ ει η Nτί να
Xα ρι στού από τη Nο μι κή Θεσ σα λο νί κης, "Eπρε πε
να κο ντρά ρου με τη κυ ρί αρ χη άπο ψη της αρι στε -
ράς ότι πρό κει ται για � ’κα θη γη τι κό κα τε στη μέ νο'
και να κερ δί σου με στην άπο ψή μας ότι η πλειο -
ψη φία τους εί ναι κομ μά τι της ερ γα τι κής τά ξης
που πα λεύ ει μα ζί μας. Tώ ρα πια κα νείς δεν αρ νεί -
ται ότι η συμ μα χία με τους κα θη γη τές μας ήταν
πο λύ τι μη.

H δεύ τε ρη μά χη που δώ σα με ήταν να κα λέ σει
το Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε -
λεύ σε ων και Kα τα λή ψε ων τα συν δι κά τα σε πα νερ -
γα τι κές απερ γί ες στο πλευ ρό μας. Δεν θε ώ ρη σαν
όλοι αυ τό μα τα ότι χρεια ζό μα στε την κοι νή δρά ση
ερ γα τών φοι τη τών. Kά ποι ες ορ γα νω μέ νες δυ νά -
μεις έλε γαν ότι μπο ρούν οι φοι τη τές μό νοι τους
να νι κή σουν, ότι δε χρειά ζε ται να πά με στις 'ξε -
που λη μέ νες' ηγε σί ες. Aυ τό που υπο τι μού σαν
ήταν τη δύ να μη της ερ γα τι κής τά ξης -που ήθε λε
να μας συ μπα ρα στα θεί- πά νω σε αυ τές τις ηγε σί -
ες. Tε λι κά από τις συ να ντή σεις μας με τα συν δι -
κά τα κερ δί σα με την πα νερ γα τι κή απερ γία στις 22
Iο ύ νη, εν όψει της οποί ας η Γιαν νά κου ανα κοί νω -
σε ότι κά νει πί σω".

H έμπνευ ση που έδω σε η νί κη των κα τα λή ψε ων

το κα λο καί ρι στους ερ γα ζό με νους
φά νη κε γρή γο ρα από την από φα ση
των δα σκά λων να προ χω ρή σουν σε
5νθή με ρη απερ γία με την έναρ ξη της
νέ ας σχο λι κής χρο νιάς το Σε πτέμ βρη.
H μά χη τους εξε λί χτη κε σε ένα με γα -
λειώ δη απερ για κό αγώ να 6 εβδο μά -
δων και έδω σε ώθη ση στις μα θη τι κές
κα τα λή ψεις. H Πρω το βου λία ΓE NO -
BA έδω σε όλες τις δυ νά μεις της τό τε
να βγουν ξα νά οι φοι τη τές με κα τα λή -
ψεις διαρ κεί ας στο πλευ ρό των δα -
σκά λων και των μα θη τών.

Kλιμάκωση

"Oι φοι τη τι κές συ νε λεύ σεις του φθι νο πώ ρου
ήταν το ίδιο μα ζι κές με του κα λο και ριού", μας
πε ρι γρά φει ο Mά νος Kαρ τέ ρης από το Mου σι κό
Θεσ σα λο νί κης, "Eνώ όλοι μι λού σα με για την
ανά γκη του πα νεκ παι δευ τι κού με τώ που ενά ντια
στην Γιαν νά κου, μό νο η Πρω το βου λία ΓE NO BA
πρό τει νε και τον τρό πο για να γί νει πρά ξη, ξα νά
με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας δη λα δή. Tα EA AK, η
ΠKΣ, το ΔI KTYO μι λού σαν για οι κο νο μία δυ νά με -
ων με απο τέ λε σμα να χα θεί εκεί νη η ευ και ρία.
Στη σχο λή μου, που σα ΓE NO BA βά λα με δυ να μι -
κά το θέ μα της κλι μά κω σης, οι φοι τη τές αντα πο -
κρί θη καν και ψή φι σαν εβδο μα διαία κα τά λη ψη,
τη μό νη πα νελ λα δι κά εκεί νη την πε ρίο δο. Eτσι
βά λα με και τις βά σεις για το δεύ τε ρο κύ μα κα τα -

λή ψε ων το Γε νά ρη".

Tρεις ολό κλη ρους μή νες κρά τη σε το νέο κύ μα
κα τα λή ψε ων ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16 του Συ ντάγ μα τος και την επα να φο ρά του
νό μου πλαι σίου. H Πρω το βου λία Γέ νο βα έπαι ξε
και πά λι κα θο ρι στι κό ρό λο για τη δεύ τε ρη με γά λη
νί κη του.

"H απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από την ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 αντι με τω πί στη κε αρ χι κά από
τις υπό λοι πες αρι στε ρές δυ νά μεις σαν τρί πλα του
Γιώρ γου Πα παν δρέ ου", μας λέ ει ο Mι χά λης Θε ο -
δω ρά κης από τα TEI Πει ραιά, "Mό νο στην ΓE NO -
BA ανα δει κνύ α με ότι ήταν η δύ να μη του κι νή μα -
τός μας που ανά γκα σε την ηγε σία του ΠA ΣOK να
κά νει πί σω, προ τεί νο ντας ότι πρέ πει να συ νε χί -
σου με μέ χρι να απο συρ θεί και ο νό μος πλαί σιο.

Eπι πλέ ον σε εκεί νη τη φά ση του κι νή μα τος
υπο στη ρί ζα με ότι χρειά ζε ται να ανα βαθ μί σου με
τα αι τή μα τά μας, ότι χρειά ζε ται να πα λεύ ου με για
να ρί ξου με την κυ βέρ νη ση των ιδιω τι κο ποιή σε ων
και της κα τα στο λής. Oπως το κα λο καί ρι, το σύν -
θη μα της ΓE NO BA 'Mα ριέτ τα GO HO ME' έγι νε αί -
τη μα των κα τα λή ψε ων με τά την κα τα στο λή της
8ης Iο ύ νη, έτσι και τό τε γε νι κεύ α με με το σύν θη -
μα να ρί ξου με την κυ βέρ νη ση. Aυ τές οι το πο θε τή -
σεις έχουν βο η θή σει πο λύ στο να αλ λά ξει τώ ρα η
όψη των σχο λών. Στο TEI Πει ραιά η ΔAΠ εί ναι
απο μο νω μέ νη, οι δι ερ γα σί ες που γί νο νται στον
κό σμο εί ναι με γά λες και δεί χνουν ότι οι φοι τη τές
νιώ θουν νι κη τές".

Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Πρωτοβουλίας ΓENOBA έχουν το λόγο

Σ
ε όλη τη διάρ κεια του κι νή μα -
τος των καταλήψεων, η ΓE NO -
BA πρό βα λε τον κοι νό αγώ να

φοι τη τών ερ γα τών και ορ γά νω νε συ -
γκε κρι μέ να βή μα τα για να γί νει πρά ξη.

"Προ σπα θή σα με να συν δε θού με με
τους ερ γα τι κούς χώ ρους γύ ρω από τη
σχο λή μας, όπως με τους τρα πε ζο ϋ -
πάλ λη λους και τους διοι κη τι κούς του
Πα νε πι στη μίου", μας εί πε η Kων στα -
ντί να Tρια ντο πού λου από τη Nο μι κή
Aθή νας, "Mέ σα από πολ λές συ γκρού -
σεις στις συ ντο νι στι κές επι τρο πές με
την άπο ψη ότι οι φοι τη τές μπο ρούν
μό νοι τους να νι κή σουν, κα τα φέ ρα με
οι εξορ μή σεις να γί νο νται εκ μέ ρους
της κα τά λη ψης. Πα ρό λο που οι ορ γα -
νω μέ νοι δεν έρ χο νταν μα ζί μας, ερ χό -
ταν ανέ ντα χτος κό σμος που κα τα λά -
βαι νε την ση μα σία των εξορ μή σε ων
και έβλε πε την φο βε ρή αντα πό κρι ση
των ερ γα ζό με νων. Tο ίδιο έκα ναν οι
ακτι βι στές της Πρω το βου λί ας ΓE NO -
BA πα νελ λα δι κά"

"Tην πε ρίο δο που ξε κι νού σαν οι κα -
τα λή ψεις του κα λο και ριού, στην Θεσ -
σα λο νί κη, οι 600 ερ γά τες των Λι πα -
σμά των με κα τά λη ψη του ερ γο στα σί -
ου που θα έβα ζε λου κέ το, έδι ναν έναν
με γά λο αγώ να για να μη βρε θούν στο
δρό μο", μας εί πε η Aλε ξάν δρα Σια φά -
κα από τα MME Θεσ σα λο νί κης, "Oχι
μό νο συν δε θή κα με μα ζί τους σαν ΓE -
NO BA αλ λά με ομι λη τές από τα Λι πά -
σμα τα στις γε νι κές μας συ νε λεύ σεις
και κοι νές εκ δη λώ σεις, κα τα φέ ρα με οι
φοι τη τι κές κα τα λή ψεις να δια δη λώ -
σουν δύο φο ρές μα ζί με τους ερ γά τες
των Λι πα σμά των.

Tο ίδιο κά να με το Σε πτέμ βρη στη
δια δή λω ση της ΔEΘ που εί μα σταν οι
μό νοι που λέ γα με ότι οι φοι τη τές πρέ -
πει να βρε θούν στη συ γκέ ντρω ση των
συν δι κά των. Aλ λά και με τά, στην απερ -
γία των δα σκά λων που φέρ να με στις
γε νι κές συ νε λεύ σεις απερ γούς να μι -
λή σουν και ορ γα νώ να με κοι νές εκ δη -
λώ σεις. Πα ράλ λη λα, ορ γα νώ να με
εξορ μή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους,
όπως νο σο κο μεία, δή μους και MME
αλ λά και συ να ντή σεις με το Eρ γα τι κό
Kέ ντρο που απο φά σι ζε 24ωρες απερ -
γί ες στο πλευ ρό των φοι τη τών".

Eνότητα

H με γα λύ τε ρη κα τά κτη ση του κι νή -
μα τος το τε λευ ταίο χρό νο, αυ τή που
οδή γη σε και σε όλες τις νί κες των φοι -
τη τών, ήταν η ενό τη τα στη δρά ση. H
Πρω το βου λία ΓE NO BA δού λε ψε συ -
στη μα τι κά μέ σα στις γε νι κές συ νε λεύ -
σεις, στις συ ντο νι στι κές επι τρο πές και
το πα νελ λα δι κό συ ντο νι στι κό όλων των
σχο λών για να κα τε βαί νουν ενω τι κά
πλαί σια και απο φά σεις δρά σης. O ενω -
τι κός προ σα να το λι σμός των με λών της

Πρω το βου λί ας ΓE NO BA φά νη κε και
πριν τις φε τι νές φοι τη τι κές εκλο γές με
την πρό τα ση που έκα νε για το πώς
πρέ πει να δο θεί αυ τή η μά χη.

H Kα τε ρί να Πα πα δού λη από τη Nο -
μι κή Aθή νας μας εξη γεί "Θε ω ρή σα με
ότι, με τά από ένα χρό νο κι νή μα τος, οι
χι λι ά δες φοι τη τές που στή ρι ξαν και
συμ με τεί χαν στις γε νι κές συ νε λεύ σεις,
τις κα τα λή ψεις και τις δια δη λώ σεις με
τα ενω τι κά πλαί σια, έπρε πε να εκ φρα -
στούν ενω τι κά και στις φοι τη τι κές
εκλο γές. Προ τεί να με την κοι νή κά θο -
δο του μπλοκ των κα τα λή ψε ων, με βα -
σι κές δυ νά μεις τη ΓE NO BA, τα σχή μα -
τα της EA AK, τα ανε ξάρ τη τα αρι στε ρά
σχή μα τα και τους χι λι ά δες ανέ ντα -
χτους φοι τη τές, για τί πι στέ ψα με ότι
έτσι, όλες οι ρι ζο σπα στι κές δυ νά μεις
που δώ σα με τό σο και ρό φω νή στους
φοι τη τές, θα κά νου με το ίδιο και στις
εκλο γές.

Mε πρώ το άμε σο απο τέ λε σμα το
χτύ πη μα της κυ βερ νη τι κής πα ρά τα ξης
στα Πα νε πι στή μια, της ΔAΠ και την
ανά δει ξη της νέ ας ρι ζο σπα στι κής και
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς που τό -
σο έχει ανά γκη το νέο κί νη μα. Πα ρό λο
που οι υπό λοι πες δυ νά μεις επέ λε ξαν
τε λι κά να προ βά λουν τον εαυ τό τους,
θα συ νε χί σου με όλοι μα ζί να πα λεύ ου -
με στις μά χες που έρ χο νται για τί πι -
στεύ ου με ότι μό νο έτσι θα εί ναι νι κη -
φό ρες".

Mε το σύν θη μα "Λε φτά για την Παι -
δεία, Oxι για εξο πλι σμούς",  η ΓE NO -
BA πή ρε την πρω το βου λία να συν δέ -
σει το κί νη μα των κα τα λή ψε ων με το

αντι πο λε μι κό κί νη μα και τη μά χη ενά -
ντια στην κα τα πά τη ση των δη μο κρα τι -
κών δι καιω μά των.

"H μά χη για να μην απε λα θεί ο Tζα -
βέντ Aσλάμ, ο πρό ε δρος της Πα κι στα -
νι κής Kοι νό τη τας που απο κά λυ ψε το
σκάν δα λο των απα γω γών των Πα κι -
στα νών, εί χε με γά λη απή χη ση στη
σχο λή μου", μας λέ ει η Xρι στί να Bα σι -
λο πού λου από την AΣO EE, "Tην ημέ ρα
που βγή κα στη γε νι κή συ νέ λευ ση και
πρό τει να το ψή φι σμα, πέ ρα σε ομό φω -
να. Oι φοι τη τές έκα ναν αυ τό μα τα τη
σύν δε ση ανά με σα στην κα τα πά τη ση
των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των με την
λυσ σα λέα προ σπά θεια της κυ βέρ νη -
σης να κα ταρ γή σει το πα νε πι στη μια κό
άσυ λο. Πά νω από 200 άτο μα υπέ γρα -
ψαν σε αυ τή την κα μπά νια της Πρω το -
βου λί ας ΓENOBA και ακό μα και σή με -
ρα έρ χο νται πολ λοί φοι τη τές και μας
ρω τά νε τι γί νε ται με τον Tζα βέντ.

Φρεγάτες

Eπι πλέ ον βο ή θη σε τους φοι τη τές -
που την επο χή των με γά λων αντι πο λε -
μι κών συλ λα λη τη ρί ων του 2003 ήταν
οι μα θη τές που κα τέ βαι ναν κα τά χι λι ά -
δες ενά ντια στον πό λε μο- να εκ φρά -
σουν, με την από φα ση συμ με το χής
τους στην αντι πο λε μι κή πο ρεία της 17
Mάρ τη, την ορ γή τους που τα λε φτά
πά νε για φρε γά τες και εξο πλι σμούς
και όχι για την Παι δεία μας. Eί μα σταν
οι μο να δι κοί σαν Πρω το βου λία ΓE NO -
BA που ανοί ξα με και ορ γα νώ σα με αυ -
τή τη μά χη πα νελ λα δι κά, αντι με τω πί -
ζο ντας πολ λές φο ρές εμπό δια από τις

υπό λοι πες πα ρα τά ξεις που ήθε λαν να
πε ριο ρί σουν τον αγώ να στα όρια της
σχο λής, μη πι στεύ ο ντας ότι τα κι νή μα -
τα πρέ πει να συν δέ ο νται και να δρουν
μα ζί".

"Aυ τό που με τρά βη ξε στην Πρω το -
βου λία ΓE NO BA ήταν η από φα σή της
να συν δέ σει τον αγώ να μας με το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα", μας λέ ει η Πω λί να
Γρυσ μπο λά κη, πρω το ε τής στη Φι λο -
σο φι κή Aθή νας, "Για τρεις λό γους.
Για τί την ίδια στιγ μή που εμείς δί να με
μια μά χη και χά να με εξε τα στι κές, στο
Iράκ χά νο νταν αν θρώ πι νες ζω ές και
άρα δε μπο ρού σα με να μέ νου με απα -
θείς. Για τί εί ναι απα ραί τη το να κά νου -
με τη σύν δε ση ότι τα λε φτά πά νε
στους εξο πλι σμούς και όχι στην παι -
δεία. Kαι για τί όταν τα κι νή μα τα ενώ -
νο νται και δρουν μα ζί γί νο νται πιο
απο τε λε σμα τι κά.

Eτσι η ΓE NO BA έδω σε την ευ και ρία
σε κό σμο να δρά σει ενά ντια στον πό -
λε μο με αντι πο λε μι κά πα νό και κο λάζ,
να ορ γα νώ σει την αντι πο λε μι κή δια δή -
λω ση της 17 Mάρ τη και να ακού σει
τον Tζί μι Mά σεϊ, τον αμε ρι κα νό βε τε -
ρά νο του Iράκ που κά λε σε εκεί νη την
πε ρίο δο, να μι λά ει για τη φρί κη του
πο λέ μου. Oι φοι τη τές συ νε χί ζου με τη
δρά ση μας, ορ γα νώ νο ντας τη Πρω το -
μα γιά, τις φοι τη τι κές εκλο γές και την
πα νερ γα τι κή απερ γία στις 15 Mάη με
τον προ σα να το λι σμό που ανα δει κνύ ει
τό σο και ρό η ΓE NO BA, να ανα τρέ ψου -
με όλες τις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης
αλ λά και την ίδια την κυ βέρ νη ση".

Λένα Bερδέ

«Mε την ΓENOBA, για να συνεχίσουμε με νίκες»
Για τί με την Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ 
στις φοι τη τι κές εκλο γές:

1.Για τί εί ναι το κα λύ τε ρο ερ γα λείο στα χέ ρια των φοι τη τών για δη μό σια και δω ρε -
άν παι δεία. Τρα ντα χτή από δει ξη η θέ ση της στο φοι τη τι κό κί νη μα. Κα λού σε και πί ε ζε
την υπό λοι πη αρι στε ρά για κα τα λή ψεις ενά ντια στις με ταρ ρυθ μί σεις της ΝΔ ήδη από
τον περ σι νό Μάη, όπου στο Ευ ρω πα ι κό Κοι νω νι κό Φό ρουμ ορ γά νω σε ανοι χτό μά ζε -
μα - συ ζή τη ση με τη συμ με το χή και άλ λων πα ρα τά ξε ων. Κε ντρι κός ομι λη τής ήταν
γάλ λος φοι τη τής που με τέ φε ρε από πρώ το χέ ρι την ει κό να των νι κη φό ρων κα τα λή -
ψε ων ενά ντια στο νό μο πρώ της απα σχό λη σης. Πί ε ζε τα συ ντο νι στι κά να ζη τά νε γε νι -
κή απερ γία από τα συν δι κά τα και τε λι κά κα τά φε ρε να ορ γα νώ σει μα ζι κή απο στο λή
από το Ρέ θυ μνο στην κοι νή δια δή λω ση φοι τη τών - ερ γα τών στις 22 Ιο υ νίου.

Πρό τει νε την ανα γκαιό τη τα της κοι νής δρά σης φοι τη τών - κα θη γη τών απέ να ντι
στις επι θέ σεις της Γιαν νά κου. Οι απερ γί ες τρο φο δό τη σαν τις κα τα λή ψεις και πε ρά -
σα νε το νή μα του αγώ να στην υπό λοι πη κοι νω νία.

2. Για τί η Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ θε ω ρεί το πα νε πι στή μιο κομ μά τι της κοι νω νί ας και ενώ νει
τους ερ γα τι κούς με τους φοι τη τι κούς αγώ νες.

Υπήρ ξε βα σι κός ορ γα νω τής του τε ρά στιου σε έκτα ση συλ λα λη τη ρί ου ενά ντια στο
ξε πού λη μα της δη μό σια υγεί ας και το κλεί σι μο της παι δια τρι κής κλι νι κής Ρε θύ μνου.
Για τί πα λεύ ει τον ρα τσι σμό στην πρά ξη. Με τά τη δο λο φο νία του 17χρο νου Αλ βα νού,
από την ορ γά νω ση εθνι κι στών Ρε θύ μνου, πρω το στά τη σε στο συλ λα λη τή ριο - σει σμός
όπου πά νω απο 2 χι λι ά δες κό σμου απο μο νώ σα νε και ου σια στι κά στα μα τή σα νε τη
δρά ση της ορ γά νω σης αυ τής και κερ δί σα νε την το πι κή κοι νω νία στον αντι ρα τσι σμό.
Στή ρι ξε την απερ γία των δα σκά λων και ήταν το μό νο κομ μά τι της αρι στε ράς που πρό -
τει νε κα τα λή ψεις μα ζί με την απερ γία και τα 1000 τό τε κα τειλ λη μέ να σχο λεία. Σή με ρα
δί νει όλες της τις δυ νά μεις για να ορ γα νώ σου με τις απερ για κές κι νη το ποιή σεις της
Πρω το μα γιάς και της 15 Μάη ώστε το σύν θη μα "φοι τη τές ερ γα τιά μια φω νή και μια
γρο θιά" να γί νει πραγ μα τι κό τη τα.

3. Για τί η Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ δί νει την προ ο πτι κή του αντι κα πι τα λι σμού. Συμ με τέ χει σε
κά θε μι κρή ή με γά λη μά χη, πα λεύ ο ντας ταυ τό χρο να για μια άλ λη κοι νω νία, όπου οι
ανά γκες των αν θρώ πων θα εί ναι πά νω από τα κέρ δη των κα πι τα λι στών.

Δα νάη Κου κου βέ λα
Ά έτος Οι κο νο μι κό, ΑΕΙ Ρε θύ μνου

Mέσα και έξω από τις σχολές

17 Mάρτη 2007. Oι φοιτητικές καταλήψεις στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο



Eφυγε ο “Aνθρωπος χωρίς πατρίδα”

Νο 76510

Ο
Κουρτ Βό νε γκατ, ο αμε ρι -
κά νος συγ γρα φέ ας, που
θε ω ρή θη κε ο,  με τά τον

Δεύ τε ρο Πό λε μο, «συ νε χι στής» του
Μαρκ Τουέ ην, πέ θα νε στις 11 Απρί -
λη σε ηλι κία 84 ετών. 

Το μυ θι στό ρη μα που τον έκα νε
διά ση μο ήταν το «Σφα γείο Νο 5»
(δυ στυ χώς εξα ντλη μέ νο στα ελ λη νι -
κά). Εί ναι μια «μαύ ρη» πα ρω δία του
πο λέ μου με στοι χεία επι στη μο νι κής
φα ντα σί ας. Το μυ θι στό ρη μα συ γκα -
τα λέ γε ται στις πιο ση μα ντι κές αντι -
πο λε μι κές δη μιουρ γί ες και ενέ πνευ -
σε τη γε νιά που στη δε κα ε τία του
’60 ξε ση κώ θη κε ενά ντια στον πό λε -
μο του Βιετ νάμ. Ομως, η πλο κή του
μυ θι στο ρή μα τος εξε λίσ σε ται σε μια
άλ λη σφα γή, τη κα τα στρο φή της
Δρέσ δης από τα βρε τα νι κά βομ βαρ -
δι στι κά το 1945. Ο «ήρω ας» του μυ -
θι στο ρή μα τος, ή ακρι βέ στε ρα ο
αντι-ήρω ας, ο Μπί λι Πίλ γκριμ βρί -
σκε ται εκεί. 

Ο Βό νε γκατ έζη σε από πρώ το χέ -
ρι αυ τή την φρι κτή εμπει ρία. Υπη ρε -
τού σε στον αμε ρι κά νι κο στρα τό, εί -
χε αι χμα λω τι στεί και κρα τού νταν μα -
ζί με άλ λους συ να δέλ φους του στη
Δρέσ δη. Τα βρε τα νι κά αε ρο πλά να
έρι ξαν τό νους εμπρη στι κές βόμ βες
–σε μια πό λη που δεν εί χε κα νέ να
αξιο λο γο στρα τιω τι κό στό χο να βομ -
βαρ δι στεί.  Δε κά δες χι λι ά δες άν -
θρω ποι βρή καν βα σα νι στι κό θά να το
από τις φλό γες και την ασφυ ξία που
προ κα λού σε η θύ ελ λα των πυρ κα -
γιών. Ο Βό νε γκατ κα τά φε ρε να γλυ -

τώ σει με με ρι κούς συ να δέλ φους
του, που στοι βά χτη καν ο ένας πά νω
στον άλ λο στο υπό γειο ενός κτι ρίου,
του «Σφα γεί ου Νο 5». 

Ο Βό νε γκατ δη μο σί ευ σε 13 μυ θι -
στο ρή μα τα συ νο λι κά. Σε όλη τη ζωή
πα ρέ μει νε ένας ρι ζο σπά στης. Πή ρε
μέ ρος στο κί νη μα ενά ντια στον πό -
λε μο του Βιετ νάμ και ξα νά, το 2003,
ενά ντια στον πό λε μο στο Ιράκ. Με
τον σαρ κα σμό που τον χα ρα κτή ρι ζε,
έκα νε την εξής σύ γκρι ση με το Βιετ -
νάμ: «Εκεί νος ο πό λε μος έκα νε τους
εκα τομ μυ ριού χους δι σε κα τομ μυ -
ριού χους. Ο ση με ρι νός πό λε μος κά -
νει τους δι σε κα τομ μυ ριού χους, τρι -
σε κα τομ μυ ριού χους. Εί ναι μια πρό ο -
δος.»

Τα τε λευ ταία χρό νια της ζω ής του
συ νέ βα λε με δο κί μιά του στο αμε ρι -
κά νι κο αρι στε ρό πε ριο δι κό In the se
Ti mes. Πολ λά από αυ τά μα ζί με άλ -
λα κεί με να έχουν δη μο σιευ τεί στη
τε λευ ταία συλ λο γή του «Αν θρω πος
χω ρίς Πα τρί δα» (που ευ τυ χώς εί ναι
δια θέ σι μη στα ελ λη νι κά από τις εκ -
δό σεις Πα τά κη). Τα κεί με να εί ναι γε -
μά τα ανα φο ρές στις πιο δι α φο ρε τι -
κές πη γές έμπνευ σης του Βό νε γκατ,
από το κή ρυγ μα στο όρος των Ελαι -
ών του Χρι στού μέ χρι τον Μαρξ και
τον Γιου τζίν Ντεμπς, μια από τις με -
γα λύ τε ρες φυ σιο γνω μί ες του αμε ρι -
κά νι κου σο σια λι στι κού κι νή μα τος. 

Σε ένα από τα κα λύ τε ρα δο κί μια
το Cold Turkey (κρύα γα λο πού λα)
λέ ει για τον πό λε μο στο Ιράκ: «Δη -
λα δή αν πω ότι οι ηγέ τες μας εί ναι

πει να σμέ νοι για εξου σία χι μπα ντζή -
δες, θα πλή ξω το ηθι κό των φα ντά -
ρων μας που πο λε μά νε στη Μ. Ανα -
το λή; Μα, αυ τό το ηθι κό έχει γί νει
ήδη κομ μά τια μα ζί με τό σα πολ λά
πτώ μα τα...» Η ανα φο ρά στον Γιου -
τζίν Ντεμπς, λί γο πα ρα κά τω στο κεί -
με νο,  εί ναι δι α φω τι στι κή για τις πε -
ποι θή σεις του Βό νε γκατ, κι αξί ζει να
την με τα φέ ρου με: 

«Ο Γιου τζίν Ντεμπς, που πέ θα νε
το 1926 όταν ήμουν μό λις 4 χρο νών,
κα τέ βη κε πέ ντε φο ρές στις προ ε δρι -
κές εκλο γές σαν υπο ψή φιος του Σο -
σια λι στι κού Κόμ μα τος, κερ δί ζο ντας,
το 1912, 900.000 ψή φους δη λα δή το
6% των ψή φων –αν μπο ρεί τε να φα -
ντα στεί τε πο τέ ότι υπήρ ξαν τέ τοιες
εκλο γές! Αυ τό εί χε να πει στη διάρ -
κεια της κα μπά νιάς του: ‘Οσο υπάρ -
χει μια κα τώ τε ρη τά ξη, θα ανή κω σε
αυ τήν. Οσο υπάρ χουν ‘εγκλη μα τι κά
στοι χεία’ θα ανή κω σε αυ τά. Οσο θα
υπάρ χει έστω και μια ψυ χή στην φυ -
λα κή, εγώ δεν θα εί μαι ελεύ θε ρος’.
Κά τι σο σια λι στι κό μέ σα σας δεν σας
ξε ση κώ νει; Οπως για πα ρά δειγ μα τα
κα λά δη μό σια σχο λεία ή κοι νω νι κή
ασφά λι ση για όλους;»

Ο Κ. Βό νε γκατ πέ θα νε πε πει σμέ -
νος άθε ος, μα νιώ δης κα πνι στής και
με όλο και πε ρισ σό τε ρες αμ φι βο λί ες
για την ικα νό τη τα του αν θρώ πι νου
εί δους να απο φύ γει την αυ το κα τα -
στρο φή «σε αυ τό το τρε λά δι κο που
ονο μά ζου με Γη». Σ’ αυ τό το τε λευ -
ταίο μπο ρού με να τον δια ψεύ σου με.  

To θέατρο στην Xούντα

KOYPT BONEΓKAT

Συ ζή τη ση με θέ μα "Tο θέ α -
τρο στη δι κτα το ρία" πε ριεί χαν
οι εκ δη λώ σεις του τμή μα τος
πο λι τι σμού του ΣYN για τα 40
χρό νια από την 21η Aπρι λί ου
που πραγ μα το ποι ή θη καν την
πε ρα σμέ νη εβδο μά δα στο Kέ -
ντρο Tε χνών του Δή μου Aθη -
ναί ων (πρώ ην EAT-EΣA). Πρώ -
τος, ανά με σα στους πολ λούς
γνω στούς καλ λι τέ χνες που πε -
ρι έ γρα ψαν την αντι δι κτα το ρι κή
τους δρά ση μέ σα από την τέ -
χνη τους και όχι μό νο, μί λη σε
στη συ ζή τη ση ο ηθο ποι ός Στέ -
φα νος Λη ναί ος.

"Στό χος των δι κτα τό ρων ήταν
να με τα τρέ ψουν την Eλ λά δα σε
ελεγ χό με νο κρά τος της CIA,
όπως τώ ρα το σχέ διο Aνάν εί χε
στό χο να κά νει την Kύ προ ορ μη -
τή ριο των HΠA για τους πο λέ -
μους σε Iράκ και Aφγα νι στάν",
ξε κί νη σε την ομι λία του ο Στέ φα -
νος Λη ναί ος, πριν πε ρι γρά ψει με

πα ρα στα τι κό τρό πο πώς η δι κτα -
το ρία σφρά γι σε το Σω μα τείο Eλ -
λή νων Hθο ποι ών, πώς προ σπά -
θη σε να συλ λά βει όλα τα μέ λη
του ΔΣ του σω μα τεί ου του οποί -
ου τό τε ο ίδιος ήταν γε νι κός
γραμ μα τέ ας, πώς η χού ντα ίδρυ -
σε ένα δι κό της ελεγ χό με νο
"Eθνι κό" Σω μα τείο ή πώς απα γό -
ρευε να γρά φο νται τα ονό μα τα
αρι στε ρών ηθο ποι ών στους τί -
τλους των ται νιών. Tο προ σω πι -
κό πα ρά δειγ μα που χρη σι μο ποί η -
σε ήταν από την πο λύ γνω στή
ται νία "H κό μισ σα της φά μπρι -
κας" στην οποία, πα ρό λο που
υπο δυό ταν έναν αστυ νο μι κό, το
όνο μά του εξα φα νί στη κε.

Στη συ νέ χεια απα ρίθ μη σε τα
ονό μα τα δε κά δων συ να δέλ φων
και συ νερ γα τών του που συμ με -
τεί χαν στον αντι δι κτα το ρι κό αγώ -
να και που δεν εί ναι, ακό μα και
σή με ρα, γνω στή σε όλους η δρά -
ση τους. Θυ μή θη κε επί σης την

πε ρίο δο της αυ το ε ξο ρί ας του
στο Λον δί νο, το πώς τον υπο δέ -
χτη κε το Σω μα τείο Bρε τα νών
Hθο ποι ών κά νο ντάς τον ισό βιο
επί τι μο μέ λος και προ σφέ ρο ντάς
του άδεια πα ρα μο νής και ερ γα -
σί ας, το πώς όλοι οι εξό ρι στοι
ορ γα νώ θη καν δη μιουρ γώ ντας
ακό μα και πα ρά νο μο ρα διο σταθ -
μό, το πώς πε ριό δευ σαν στα
βρε τα νι κά πα νε πι στή μια απαγ γέ -
λο ντας ποιή μα τα για την ελευ θε -
ρία. Kα τα λή γο ντας στην επι -
στρο φή του στην Eλ λά δα το '70
και μι λώ ντας για τα έρ γα που
απα γο ρεύ τη καν και για αυ τά που
με κά θε τρό πο περ νού σαν μη νύ -
μα τα ενά ντια στη χού ντα.

Θα έχου με ξα νά την ευ και ρία
να ακού σου με τον Στέ φα νο Λη -
ναίο, κα θώς θα εί ναι ομι λη τής
στη συ ζή τη ση "40 χρό νια από τη
χού ντα" στο τρι ή με ρο Mαρ ξι -
σμός 2007.

Ενα όνει ρο εί ναι μια φα ντα σία ή μια απλή
δι έ ξο δο από την πραγ μα τι κό τη τα και η “αλή -
θεια” της πραγ μα τι κό τη τας το κά νει κομ μά τι
του “ψεύ τι κου”, του ου το πι κού, του «άπια -
στου». Αυ τό ίσως εί ναι μια εξή γη ση, αλ λά τι
γί νε ται όταν μέ σα από ένα όνει ρο γεν νι έ ται
μια κα θό λου φα ντα στι κή πραγ μα τι κό τη τα
“ζω ής”. Σε μια πε ρίο δο όπου η Μα ριέτ τα και
οι φί λοι της θέ λουν να μας ξα να γυ ρί σουν σε
επο χές όπου κά θε νέ ος εί χε άπια στο “όνει ρό
του” να σπου δά σει, μια μι κρή φοι τη τι κή θε α -
τρι κή ομά δα από το  ΠΑ.ΠΕΙ μας πα ρου σιά ζει
ένα έρ γο του Πι ερ Πά ο λο Πα ζο λί νι το «Cal de -
ron», με αφε τη ρία το συγ γρα φι κό έρ γο του
Καλ ντε ρόν ντε Μπάρ κα «Η ζωή εί ναι όνει ρο». 

Σαν στοι χείο πραγ μα τι κό τη τας, η  εξου σία,
της οποί ας κομ μά τι της σή με ρα θέ λει να κα -
τέ χει η Γιαν νά κου, στο έρ γο μυ θο ποιεί ται μέ -
σα από τον πί να κα «Las me ni nas» του
Ν.Ρ.Βε λά σκεθ (1599-1660, ζω γρά φο της επο -
χής του Καλ ντε ρόν) με την αρ χέ γο νής της
μορ φή, περ νά ει από την Ισπα νία κα λο καί ρι
του 67 και κα τα λή γει, ίσως, στο Μάη του 68
Από την πί ε ση που αυ τή ασκεί πά νω σε κά θε
ελεύ θε ρο άν θρω πο, προ σπα θεί να ξε φύ γει η

ηρω ί δα και βρί σκει πά ντα τον ίδιο τρό πο δια -
φυ γής...τα όνει ρα. Κοι μά ται και ύστε ρα ξυ -
πνά ει ως ένα δι α φο ρε τι κό άτο μο που όμως
θα ξα να βρεί κα τα πί ε ση, από την οι κο γέ νεια
της μέ χρι τον τρό πο ζω ής της.

Με μο να δι κό, ίσως, συ μπα ρα στά τη τον
μαρ ξι στή ψυ χο λό γο της, κά νει μια δι α φο ρε τι -
κή αλ λό κο τη και μο να χι κή επα νά στα -
ση...Κλει δώ νε ται στα όνει ρά της για να ανα -
τρέ ψει την πραγ μα τι κό τη τα που της επι βάλ -
λε ται, όπου από εκεί, άν θρω ποι με κόκ κι νες
ση μαί ες, τρα γου δώντας δυ να τά, πε ρι μέ νει
να την ελευ θε ρώ σουν. Μας θυ μί ζει ότι μια
άλ λη πραγ μα τι κό τη τα εί ναι ανα γκαία για να
ζή σου με και επι τέ λους πρέ πει να την κά νου -
με κά θε μέ ρα και πιο εφι κτή.

Kαι όσο για την εξου σία και αυ τούς που
την κα τέ χουν, το έρ γο, τους χα ρί ζει το απε -
σιό δο ξο φι νά λε μέσα στο δρα μα τι κό του
κλεί σι μο. Aλ λά δεν θα κά νου με το ίδιο κι
εμείς.

«Θέ α τρο κά τω από την γέ φυ ρα»(σταθ μός
ΗΣΑΠ Ν.Φα λή ρου) κά θε βρά δυ 9μμ ως της 6
Μαί ου. Εί σο δος δω ρε άν.

Aλέξης Kαλέργης

Φοιτητικό Θέατρο

Oι βόμβες που ισοπέδωσαν τη Δρέσδη φωτογραφημένες από ένα αμερικάνικο βομβαρδιστικό
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ΛEON TPOTΣKI

H επανάσταση στην
καθημερινή ζωή
Τ

ο βι βλίο αυτό του Τρό τσκι δη μο σιεύ τη κε
σαν μια συλ λο γή άρ θρων τον Σε πτέμ βρη
του 1923. Ο τί τλος «Προ βλή μα τα Κα θη με -

ρι νής Ζω ής» αντα να κλά από λυ τα το πε ριε χό με νο.
Στα άρ θρα που συ μπε ρι λαμ βά νο νται στο βι βλίο,
ο Τρό τσκι κα τα πιά νε ται με τα «κα θη με ρι νά» της
ζω ής των ερ γα τών και των κομ μου νι στών στη με -
τε πα να στα τι κή Ρω σία. Οπως εξη γεί στον πρό λο -
γο ο ίδιος ο Τρό τσκι, αυ τά τα άρ θρα βα σί ζο νται
στις συ ζη τή σεις που εί χε με ερ γά τες και στε λέ χη
του κόμ μα τος των μπολ σε βί κων από την πε ριο χή
της Μό σχας.  

Εξι χρό νια εί χαν πε ρά σει από τον Οκτώ βρη του
1917, όταν τα σο βιέτ με τους μπολ σε βί κους επι -
κε φα λής, πή ραν την εξου σία.  Μέ σα σε έξι χρό νια
τα πά ντα εί χαν αλ λά ξει. Ο τσά ρος και το κα θε -
στώς του ήταν πα ρελ θόν. Οι κα πι τα λι στές, σαν
άρ χου σα τά ξη, εί χαν εξα φα νι στεί επί σης. Το με -
γα λύ τε ρο μέ ρος της οι κο νο μί ας ήταν στα χέ ρια
του κρά τους των ερ γα τών, πα ρό λες τις γρα φειο -
κρα τι κές πα ρα μορ φώ σεις που μπο ρεί να εί χε ως
απο τέ λε σμα του πο λέ μου και της απο μό νω σης
της ρώ σι κης επα νά στα σης. 

Πορεία

Ομως, οι αλ λα γές δεν ήταν μό νο στην οι κο νο -
μία. Για τους μπολ σε βί κους, η κρα τι κο ποί η ση των
μέ σων της πα ρα γω γής, ο σχε δια σμός της οι κο νο -
μί ας δεν ήταν το τέ λος της πο ρεί ας, ήταν η αρ χή
για το χτί σι μο μι ας κοι νω νί ας απαλ λαγ μέ νης όχι
μό νο από την εκ με τάλ λευ ση αλ λά κι από κά θε
μορ φής κα τα πί ε ση. Απαλ λαγ μέ νη από την εθνι κή
κα τα πί ε ση, τις δια κρί σεις σε βά ρος θρη σκει ών,
τη γυ να κεία κα τα πί ε ση. Ηδη από τη πρώ τη στιγ μή
της νί κης της επα νά στα σης, η νέα εξου σία των
Σο βιέτ πέ ρα σε μια πα λί ροια από «δια τάγ μα τα»,
νό μους, που κα θι έ ρω ναν πρω τό γνω ρες κα τα κτή -
σεις σε όλα αυ τά τα μέ τω πα. Ο πο λι τι κός γά μος,
το «αυ τό μα το» δια ζύ γιο, η πλή ρης ανα μόρ φω ση
του εκ παι δευ τι κού συ στή μα τος χω ρίς τι μω ρί ες,
πει θαρ χία του στρα τώ να. Οπως έλε γε ένα διά -
ταγ μα για την παι δεία, «στη σο σια λι στι κή κοι νό τη -
τα η ελεύ θε ρη ανά πτυ ξη της προ σω πι κό τη τας
του ενός εί ναι προϋ πό θε ση για την ελεύ θε ρη
ανά πτυ ξη του συ νό λου.» Το διά ταγ μα αφο ρού σε
την παι δεία, αλ λά αυ τή η φρά ση εκ προ σω πεί
όλες τις ελ πί δες που γέν νη σε ο Οκτώ βρης.  

Οπως γρά φει ο Τρό τσκι: «Η επα νά στα ση εί ναι
πρώ τα απ’ό λα το ξύ πνη μα της αν θρώ πι νης προ -
σω πι κό τη τας μέ σα στα στρώ μα τα εκεί να που κά -
πο τε δεν δι έ θε ταν κα μιά προ σω πι κό τη τα. Πα ρό λη
την ωμό τη τα και την αι μα τη ρή σκλη ρό τη τα των
με θό δων της, η επα νά στα ση εί ναι πριν από λα
–και προ πά ντων- ένα ξύ πνη μα του αν θρώ πι νου
αι σθή μα τος, μας επι τρέ πει να προ ο δεύ σου με, να
δώ σου με με γα λύ τε ρη προ σο χή στην ίδια της την
αξιο πρέ πεια και στην αξιο πρέ πεια των άλ λων, να
βο η θή σου με τους αδύ να τους και ανυ πε ρά σπι -
στους αν θρώ πους.  Η επα νά στα ση δεν εί ναι επα -
νά στα ση, αν, με τις δυ νά μεις και τα μέ σα που
δια θέ τει, δεν επι τρέ ψει στη δι πλά και τρι πλά αλ -
λο τριω μέ νη γυ ναί κα να ανα πτυ χθεί προ σω πι κά
και κοι νω νι κά. Η επα νά στα ση δεν εί ναι επα νά στα -
ση, αν δεν στρέ ψει το πιο με γά λο εν δια φέ ρον της
στα παι διά, αυ τά αντιπρoσω πεύ ουν το μέλ λον

στο όνο μα του οποί ου πραγ μα τώ νε ται...»
Η κα τά κτη ση της εξου σί ας από την ερ γα τι κή

τά ξη εί ναι η βά ση για να μπο ρέ σει να αν θί σει
ένας νέ ος τρό πος ζω ής. Ο Τρό τσκι εξη γεί το για -
τί: «Μο νά χα με την ανά λη ψη της εξου σί ας από
την ερ γα τι κή τά ξη, άρ χι σαν να δη μιουρ γού νται
συν θή κες για έναν αλη θι νά ρι ζι κό με τα σχη μα τι -
σμό του τρό που ζω ής. Δεν μπο ρού με να δια μορ -
φώ σου με ορ θο λο γι στι κά τον τρό πο ζω ής, δηλ να
τον με τα σχη μα τί σου με σύμ φω να με τις απαι τή -
σεις της λο γι κής, αν δεν δια μορ φώ σου με πρώ τα
ορ θο λο γι κά την πα ρα γω γή  και τού το για τί ο τρό -
πος ζω ής έχει τις ρί ζες του στην οι κο νο μία...Η ερ -
γα τι κή τά ξη που ανέ λα βε την εξου σία επω μί ζε ται
το κα θή κον να θέ σει σ’ ένα συ νει δη τό έλεγ χο και
σε μια συ νει δη τή κα τεύ θυν ση την οι κο νο μι κή βά -
ση των αν θρώ πι νων σχέ σε ων. Μο νά χα αυ τό θα
επι τρέ ψει το συ νει δη τό με τα σχη μα τι σμό του τρό -
που ζω ής.» 

Ο κα πι τα λι σμός εί ναι ένα σύ στη μα όπου η τε -
χνι κή, οι φυ σι κές επι στή μες κά νουν άλ μα τα αλ λά
η οι κο νο μία «πα ρέ μει νε χώ ρος του τυ φλού αντα -
γω νι σμού» όπως λέ ει ο Τρό τσκι. Αυ τός ο «τυ φλός
αντα γω νι σμός» μό νο πα ρε πι μπτό ντως έχει σχέ ση
με την ικα νο ποί η ση των αν θρώ πι νων ανα γκών, ο
κι νη τή ρας του εί ναι το κυ νή γι του κέρδσυς. Ολα
γί νο νται «αντι κεί με να» που υπο τάσ σο νται σε αυ τό
τον κα νό να, από την ερ γα τι κή δύ να μη μέ χρι τις
ίδιες τις αν θρώ πι νες ανά γκες. Και γι’ αυ τό το λό -
γο το σύ στη μα πα ρά γει δια κρί σεις και κα τα πί ε ση
σε όλες τις σφαί ρες της ατο μι κής και κοι νω νι κής
ζω ής και τις ανα πα ρά γει σαν ιδέ ες και συ νή θει ες
της «κα θη με ρι νό τη τας» μέ σα στα μυα λά των αν -
θρώ πων. Ενα σύ στη μα που βα σί ζε ται στην εκ με -
τάλ λευ ση,  αφή νει το από τυ πω μά του στα πά ντα,
από τις προ σω πι κές σχέ σεις μέ χρι το παι χνί δι.  

Παίρ νο ντας την πο λι τι κή και οι κο νο μι κή εξου -
σία στα χέ ρια τους, οι ερ γά τες βά ζουν μπρο στά
να ικα νο ποιή σουν δη μο κρα τι κά και συλ λο γι κά τις
ανά γκες όλης της κοι νω νί ας. Και σ’ αυ τή την προ -
σπά θεια αλ λά ζουν τους ίδιους τους τους εαυ -
τούς και τις σχέ σεις με τα ξύ τους. 

Σ’ αυ τό το ση μείο επι μέ νει ξα νά και ξα νά ο
Τρό τσκι στο βι βλίο, δεί χνο ντας όμως ταυ τό χρο να
τη δύ να μη του ορά μα τος για μια ελεύ θε ρη ζωή.
Στο άρ θρο με τί τλο «από την πα λιά οι κο γέ νεια
στην και νούρ για» ανα φέ ρει: 

«Ας το επα να λά βου με: οι συν θή κες για την εμ -
φά νι ση ενός νέ ου τρό που ζω ής και μιας οι κο γέ -
νει ας νέ ου τύ που δεν γί νε ται να χω ρι στούν από
το γε νι κό έρ γο της σο σια λι στι κής οι κο δό μη σης.
Η κυ βέρ νη ση των ερ γα τών οφεί λει να προ ε τοι μα -
στεί οι κο νο μι κά για να ‘ναι σε θέ ση να ορ γα νώ σει
με σο βα ρό και πλή ρη τρό πο τη συλ λο γι κή μόρ -
φω ση των παι διών για να ‘ναι σε θέ ση να απαλ λά -
ξει την οι κο γέ νεια από την κου ζί να και την μπου -
γά δα. Η κολ λε κτι βο ποί η ση της οι κο γε νεια κής οι -
κο νο μί ας και εκ παί δευ σης εί ναι πράγ μα τα αδια -
νό η τα χω ρίς την οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη ολό κλη ρης
της οι κο νο μί ας μας....Τό τε οι δε σμοί του συ ζύ γου
και της γυ ναί κας δεν θα πα ρε μπο δί ζο νται από
εξω τε ρι κά, επι φα νεια κά, πε ρι στα σια κά και τυ χαία
στοι χεία. Η σχέ ση τους δεν θα δη λη τη ριά ζε ται
αμοι βαία. Θα δουν επι τέ λους να εμ φα νί ζε ται
μπρο στά τους μια αλη θι νή ισό τη τα δι καιω μά των.
Οι δε σμοί τους θα κα θο ρί ζο νται μό νο από μια

αμοι βαία έλ ξη. Και για το λό γο ακρι -
βώς αυ τό, θα εί ναι πιο στέ ρε οι, δι α -
φο ρε τι κοί σί γου ρα για τον κα θέ να,
αλ λά για κα νέ ναν υπο χρε ω τι κοί.» 

Οταν έγρα φε αυ τά τα λό για το
1923 ο Τρό τσκι,  εί χε υπό ψη του τις
πο λύ συ γκε κρι μέ νες συν θή κες που
επι κρα τού σαν στην Ρω σία. Κα ταρ χήν
την απί στευ τη κα θυ στέ ρη ση που
ήταν κλη ρο νο μιά του τσα ρι κού κα θε -
στώ τος. Γι’ αυ τό μπο ρεί να κά νει
εντύ πω ση ο χώ ρος που αφιε ρώ νει ο
Τρό τσκι ασχο λού με νος με θέ μα τα
όπως αυ τό: «Αυ τός που φτύ νει χω ρίς
να στε νο χω ρι έ ται σε μια σκά λα ή στο
παρ κέ, εί ναι ένας ανί κα νος για οτι δή -
πο τε, ένας ανεύ θυ νος. Δεν πρέ πει να
πε ρι μέ νου με από αυ τόν να βο η θή σει
την οι κο νο μία να στα θεί στα πό δια
της. Αυ τός δεν θα γυα λί σει τις μπό -
τες του, θα σπά σει ένα τζά μι από
απρο σε ξία, θα έχει ψεί ρες...»  

Eξελίξεις

Ομως, ο Τρό τσκι έγρα φε έχο ντας κα τά νου  και
τις πο λι τι κές εξε λί ξεις.  Ενα μή να με τά τη δη μο σί -
ευ ση του βι βλίου, έκα νε δη μό σια την εμ φά νι σή
της η «Αρι στε ρή Αντι πο λί τευ ση» μέ σα στο κόμ μα
των μπολ σε βί κων με εμπνευ στή τον Τρό τσκι με
ένα πρό γραμ μα που ερ χό ταν σε αντί θε ση με τη
γρα φειο κρα τία που έπαιρ νε τα ηνία στο κόμ μα
και το κρά τος. H Aριστερή αντιπολίτευση υπε ρά -
σπι ζε τις πραγ μα τι κές κα τα κτή σεις του Οκτώ βρη
και την προ ο πτι κή του: τον διε θνι σμό, την ερ γα τι -
κή δη μο κρα τία,  αλ λά και την προ ο πτι κή να οι κο -
δο μη θεί μια κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από κα τα πί ε -
ση και δια κρί σεις. Δε κα τρία χρό νια, όταν ο Tρό-
τσκι έγρα φε, στην εξο ρία, την «Προ δο μέ νη Επα -
νά στα ση»,  θα αφιέ ρω νε ένα με γά λο μέ ρος της
για να εξη γή σει πως η στα λι νι κή γρα φειο κρα τία
εξα φά νι σε σε μια θά λασ σα αί μα τος όλες αυ τές

τις πα ρα δό σεις οι κο δο μώ νο ντας μια κοι νω νία-
στρα τώ να. 

Ομως, αυ τό το βι βλίο δεν έχει μό νο ιστο ρι κή
ση μα σία. Εχει ση μα σία και για το σή με ρα, στις
συ ζη τή σεις και τις αντι πα ρα θέ σεις που ανοί γουν
στο κί νη μα που πα λεύ ει ενά ντια στη βαρ βα ρό τη -
τα του κα πι τα λι σμού, για το ποια εί ναι η ρί ζα των
μορ φών κα τα πί ε σης και πώς μπο ρού με να απαλ -
λα γού με από αυ τές, χτί ζο ντας μια κοι νω νία ισό -
τη τας, ελευ θε ρί ας και αλ λη λεγ γύ ης. Ο Τρό τσκι
δεν δί νει έτοι μες συ ντα γές για το σή με ρα, αλ λά
μας βο η θά ει να πιά σου με το κε ντρι κό κρί κο της
αλυ σί δας. Η απά ντη ση στη βρω μιά του συ στή μα -
τος δεν εί ναι να προ σπα θή σου με να «αλ λά ξου με
τους εαυ τούς μας» ή κά ποι ες νη σί δες όπου οι
σχέ σεις των ανθρώ πων θα μπουν σε μια νέα βά -
ση.  Για να ξε κι νή σου με να χτί ζου με έναν νέο κό -
σμο που εί ναι εφι κτός, πρέ πει πρώ τα να ξε μπερ -
δεύου με ρι ζι κά με τον πα λιό κό σμο.

Λέανδρος Mπόλαρης

ΠPOΣΦOPA ! Προαγοράστε τα 2 νέα βιβλία του 
Mαρξιστικού Bιβλιοπωλείου στην τιμή των 15 ευρώ!
Bρείτε τα εκπτωτικά κουπόνια από τους συντρόφους που διακινούν

την Eργατική Aλληλεγύη ή επικοινωνήστε με το βιβλιοπωλείο: 

τηλ.: 210 52 47 584  email: marxistiko@yahoo.gr
(H προσφορά ισχύει μέχρι την έκδοση των βιβλίων)



Μ
ε την πα ρου σιά ηγε τών από όλο τον κό -
σμο θά φτη κε, την πε ρα σμέ νη βδο μά δα,
ο Μπό ρις Γέλ τσιν, ο πρώ ην πρό ε δρος

της Ρω σί ας που πέ θα νε στις 23 Απρί λη. Στις δη -
λώ σεις τους ού τε ένας δεν πα ρέ λει ψε να ανα -
φερ θεί στην "βα θιά προ σήλω ση" του Γέλ τσιν στα
δη μο κρα τι κά ιδε ώ δη και τον ρό λο που έπαι ξε
στην με τά βα ση της Ρω σί ας από τον "κομ μου νι -
σμό" στην "δη μο κρα τία".

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, ο Γέλ τσιν εί χε τό -
ση σχέ ση με την δη μο κρα τία όση και η πα λιά
"Ενω ση Σο σια λι στι κών Σο βιε τι κών  Δη μο κρα τιών"
(ΕΣΣΔ) -όπως ονο μα ζό ταν επί ση μα η Ρω σι κή αυ -
το κρα το ρία- με τον κομ μου νι σμό: με απλά λό για,
καμία.

Η Θάτσερ της Ρωσίας

Τα ΜΜΕ αφι έ ρω σαν πολ λές σε λί δες για να μι -
λή σουν για το πα ρελ θόν του Γκέλ τσιν -τα παι δι κά
του χρό νια σε ένα χω ριό στα Ου ρά λια, τον παπ -
πού του που εί χε κα τα δι κα στεί από τον Στά λιν σε
κα τα να γκα στι κά έρ γα,  τις  συ γκρού σεις του νε α -
ρού Μπό ρις με τους "σκλη ρο πυ ρη νι κούς κομ μου -
νι στές". Τη δε κα ε τία του 1980, όμως, το φτω χό
αγρο τό παι δο από τα Ου ρά λια  έγι νε ξαφ νι κά
γραμ μα τέ ας του Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος της
Σο βιε τι κής Ενω σης (ΚΚΣΕ) στη Μό σχα. To 1985 o
Μι χα ήλ Γκορ μπα στόφ, τον έβα λε στο πο λι τι κό
γρα φείο. Η ρή ξη ήρ θε το 1987 όταν  ο Γέλ τσιν δι -
α φώ νη σε δη μό σια, όχι με την ίδια την ου σία της
"πε ρε στρό ϊ κα" (ανα συ γκρό τη ση) και της "γκλα -
σνοστ" (δια φά νεια), των με ταρ ρυθ μί σε ων του
Γκορ μπα τσόφ, αλ λά με την τα χύ τη τα με την
οποία προ χω ρού σαν αυ τές οι αλ λα γές.

Οι με ταρ ρυθ μί σεις αυ τές δεν εί χαν κα μιά σχέ -
ση με την με τά βα ση από τον κομ μου νι σμό στον
κα πι τα λι σμό -όπως υπο στη ρί ζουν σή με ρα όχι μό -
νο τα ΜΜΕ αλ λά και η πα λιά, στα λι νι κή αρι στε ρά.
Και ο λό γος ήταν πο λύ απλός: η "με τά βα ση" αυ τή
εί χε πραγ μα το ποι η θεί ήδη στην Ρω σία, πολ λά-
πολ λά χρό νια πριν -στα τέ λη της δε κα ε τί ας του
1920 με την αντε πα νά στα ση του Στά λιν, που στοί -
χι σε την ζωή σε εκα το μμύ ρια φτω χούς αγρό τες
και ερ γά τες.

Ο κα πι τα λι σμός που έφε ρε, όμως, αυ τή η
αντε πα νά στα ση ήταν ένας "ιδιό τυ πος" κα πι τα λι -
σμός. Στον δυ τι κό κα πι τα λι σμό ο έλεγ χος των ερ -
γο στα σί ων, των τρα πε ζών, των πλοί ων, των κα τα -
στη μά των  κλπ βρί σκε ται στα χέ ρια δια φό ρων με -
λών της άρ χου σας τά ξης, που κα τά κα νό να αντα -
γω νί ζο νται με τα ξύ τους. Στον ανα το λι κό "κρα τι κό
κα πι τα λι σμό" η "νο μεν κλα τού ρα", η άρ χου σα τά -
ξη, έλεγ χε τα μέ σα πα ρα γω γής συλ λο γι κά. Ο οι -
κο νο μι κός αντα γω νι σμός ήταν λέ ξη άγνω στη στο
εσω τε ρι κό της Ρω σί ας -με τον ίδιο πε ρί που τρό -
πο που ο αντα γω νι σμός εί ναι άγνω στος στο εσω -
τε ρι κό μια με γά λης εται ρίας.

Το σύ στη μα αυ τό -σε συν δυα σμό με την άγρια
εκ με τάλ λευ ση της ερ γα τι κής τά ξης- βο ή θη σε την
άρ χου σα τά ξη της Ρω σί ας να κα λύ ψει την με γά λη
από στα ση που την χώ ρι ζε από τις ανα πτυγ μέ νες
οι κο νο μί ες της Γερ μα νί ας, της Βρε τα νί ας ή των
ΗΠΑ μέ σα σε λί γες δε κα ε τί ες. Την δε κα ε τία του
1980, όμως, το σύ στη μα αυ τό εί χε χά σει πιά την
δυ να μι κή του και η Ρω σία εί χε πια βυ θι στεί σε μια
άγρια οι κο νο μι κή και κοι νω νι κή κρί ση. Οπως και
στην Δύ ση, έτσι και στην Ανα το λή ένα κομ μά τι της
άρ χου σας τά ξης άρ χι σε να ψά χνει την για τριά
στον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό -στον άγριο κα πι τα λι σμό
της ελεύ θε ρης αγο ράς. Ο Γκορ μπα τσόφ και ο
Γέλ τσιν δεν ήταν οι Νέλ σον  Μα ντέ λα της Ρω σί ας:

οι Θά τσερ της Ρω σί ας ήταν.

Κοι νω νι κή έκρη ξη

Στην Βρε τα νία οι συ ντα γές της Θά τσερ άνοι -
ξαν δρα μα τι κά την ψα λί δα ανά με σα στους φτω -
χούς και τους πλού σιο υς. Η ερ γα τι κή τά ξη προ -
σπά θη σε να αντι στα θεί -με την μνη μειώ δη απερ -
γία των αν θρα κω ρύ χων το 1984 που κρά τη σε
έναν ολό κλη ρο χρό νο- αλ λά ητ τή θη κε.

Στην Ρω σία η πε ρε στρό ϊ κα ξε σή κω σε μια τρο -
μα χτι κή θύ ελ λα. Ο Γκορ μπα στόφ προ σπά θη σε να
την αντι με τω πί σει με έναν συν δυα σμό κα τα στο -
λής και δη μο κρα τι κών ανοιγ μά των -που το μό νο
που κα τά φε ραν ήταν να φου ντώ σουν ακό μα πε -
ρισ σό τε ρο την εξέ γερ ση. Απελ πι σμέ νο από το
"χά ος" και τρο μο κρα τη μέ νο από την δύ να μη του
πλή θους ένα κομ μά τι της πα λιάς ηγε σί ας προ -
σπά θη σε, τον Αύγου στο του 1991, να πά ρει την
εξου σία κα τε βά ζο ντας στους δρό μους τα τάνκς.
Το πρα ξι κό πη μα, όμως, απέ τυ χε χά ρη στην μα ζι -
κή κι νη το ποί η ση των κα τοί κων της Μό σχας που,
αψη φώ ντας τις απει λές, πλημ μύ ρι σαν τους δρό -
μους, πε ρι κύ κλω σαν τα τάνκς και έπει σαν τους
φα ντά ρους να ενω θούν μα ζί τους.

Ο Γέλ τσιν χρω στά ει την επι στρο φή του στην
πο λι τι κή σκη νή με τά την απο πο μπή του από το
πο λι τι κό γρα φείο το 1987 στην αντί στα ση της
Μό σχας. Οι φω το γρα φί ες της επο χής τον δεί -
χνουν, σκαρ φα λω μέ νο σε ένα τάνκ, να κα θο δη γεί
τα πλή θη που αντι στέ κο νται στους πρα ξι κο πη μα -
τί ες. Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, ο στό χος του
ήταν πο λύ δι α φο ρε τι κός.

Το 1989 ολό κλη ρη η Ανα το λι κή Ευ ρώ πη -η πα -
λιά "αυ λή" της Σο βιε τι κής Αυ το κρα το ρί ας- εί χε ξε -
ση κω θεί ενά ντια στα στα λι νι κά κα θε στώ τα του
"υπαρ κτού σο σια λι σμού". Στο Ανα το λι κό Βε ρο λί -
νο  ο κό σμος ξε ση κώ θη κε, κα τέ βη κε στους δρό -
μους, ει σέ βαλ λε στα γρα φεία όχι μό νο του Κομ -
μου νι στι κού Κόμ μα τος αλ λά και της Στά ζι, της
μυ στι κής αστυ νο μί ας. Η "Λα ο κρα τι κή Δη μο κρα τία
της Γερ μα νί ας" έπα ψε να υπάρ χει.

"Η βα σι κή συμ βο λή του Γέλ τσιν", έλε γε λί γο
με τά τα γε γο νό τα του 1991 ο Γα βριήλ Πο πόφ,
ένας στε νός συ νερ γά της του Γέλ τσιν, "εί ναι ότι
απέρ ρι ψε τε λεί ως την ιδέα της με τα τρο πής της
νί κης (ενά ντια στους πρα ξι κο πη μα τί ες) σε μια

ολο κλη ρω τι κή εξά λει ψη του πα λαιού συ στή μα -
τος, σε μια επα νά στα ση Λε νι νι στι κού τύ που... Χω -
ρίς την βο ή θειά του... εγώ, σαν Δή μαρ χος της
Μό σχας, δεν θα εί χα κα τα φέ ρει πο τέ να συ γκρα -
τή σω την επα να στα τι κή ορ γή των μα ζών..."

Θε ρα πεία "Σοκ"

Χά ρη στην συμ βο λή του αυ τή στην ήτ τα των
πρα ξι κο πη μα τιών αλ λά και την διά σω ση του κα -
θε στώ τος ο Γέλ τσιν ανέ βη κε, λί γο αρ γό τε ρα,
στην προ ε δρία της Ρω σί ας και έβαλ ε μπρο στά το
πρό γραμ μά του των γρή γο ρων με ταρ ρυθ μί σε ων
που έμει νε στην ιστο ρία σαν "η θε ρα πεία σοκ". Τα
απο τε λέ σμα τά της θα έκα ναν ακό μα και την Θά -
τσερ να κοκ κι νή σει από ντρο πή.

Τυ πι κά ο στό χος της "θε ρα πεί ας" ήταν η ει σα -
γω γή στην Ρω σία της οι κο νο μί ας της αγο ράς και
της δη μο κρα τί ας. Στην πρά ξη η "θε ρα πεία" εί χε
τρεις βα σι κούς στό χους.

Ο πρώ τος ήταν η δι α τή ρη ση της θέ σης και
των προ νο μί ων της πα λιάς άρ χου σας τά ξης. Οι
δι ε υθυ ντές των ερ γο στα σί ων και των τρα πε ζών,
οι στρα τη γοί της KGB και των ει δι κών δυ νά με ων,
τα στε λέ χη του κόμ μα τος -η πα λιά νο μεν κλα τού -
ρα- θα  με τα μορ φω νό ταν τώ ρα ξαφ νι κά σε ιδιο -
κτή τες των ερ γο στα σί ων "τους",  τρα πε ζί τες, βα -
ρώ νοι της βιο μη χα νί ας και των μή ντια κλπ. Οι με -
γι στά νες της Ρω σί ας που βλέ που με σή με ρα να
φι γου ρά ρουν στις εφη με ρί δες και τα κα νά λια
χρω στά νε την θέ ση τους και τα πλού τη τους στις
με ταρ ρυθ μί σεις του Γέλ τσιν. Ακό μα και αυ τοί που
εκ θιά ζουν σή με ρα τον Γέλ τσιν και το έρ γο του
ανα γκά ζο νται να πα ρα δε χτούν ότι οι μα ζι κές του
ιδιω τι κο ποιή σεις δη μιούρ γη σαν "βα ρώ νους λη -
στές". "Αντι να απε λευ θε ρώ σου με την κοι νω νία
από το πα λιό σύ στη μα", έλε γε ο Γκρι γκό ρι Για -
βλίν σκι, ένας φι λε λεύ θε ρος  οι κο νο μο λό γος,
"απε λευ θε ρώ σα με τις δυ νά μεις αυ τού του συ στή -
μα τος της μα φί ας...".

Ο δεύ τε ρος στό χος ήταν να φορ τω θούν τα
βά ρη από την κρί ση που μά στι ζε την Ρω σία στον
ίδιο τον πλη θυ σμό. Και αυ τόν τον στό χο τον πέ τυ -
χε ο Γέλ τσιν στο ακέ ραιο. Τον Δε κέμ βρη του
1993 η πεί να εί χε χτυ πή σει κυ ριο λε κτι κά την Ρω -
σία. Το 13% του πλη θυ σμού ζού σε με ει σο δή μα -
τα λι γό τε ρα από αυ τά που ήταν απα ραί τη τα για

την ίδια του την βιο λο γι κή επι βί ω ση. Σαρ ά ντα
εκα τομ μύ ρια Ρώ σοι ζού σαν κά τω από το από λυ το
όριο της φτώ χειας.

Το όρα μα του Γέλ τσιν ήταν η οι κο νο μία της
αγο ράς και η ει σα γω γή του αντα γω νι σμού -με
ό,τι αυ τό θα σή μαι νε. Χι λι ά δες "μη αντα γω νι στι -
κές" επι χει ρή σεις έκλει σαν και εκα τομ μύ ρια ερ γά -
τες απο λύ θη καν. Το 1994 η πα ρα γω γή εί χε πέ σει
44% κά τω σε σχέ ση με το 1990. Το 1995 έκα νε
μια ακό μα βου τιά 15%. Στις επαρ χί ες της Ρω σί ας
απελ πι σμέ νοι απο λυ μέ νοι ερ γά τες στή νο νταν
στους δρό μους για να που λή σουν ότι εί χαν -σπίρ -
τα, χόρ τα από τον κή πο τους ή άγρια λα χα νι κά.

Ο τρί τος στό χος ήταν η ανόρ θω ση του κύ -
ρους και της διε θνούς θέ σης της Ρω σί ας. Σή με -
ρα, τα ΜΜΕ χρη σι μο ποιούν τον θά να το του Γέλ -
τσιν για να το νί σουν τις δι α φο ρές που υπο τί θε ται
ότι υπάρ χουν ανά με σα στον "αυ ταρ χι κό και επι θε -
τι κό πρώ ην πρά κτο ρα της KGB" Πού τιν και τον
δη μο κρά τη προ κά το χό του. Ξε χνά νε, όμως, να
μας πούν ό,τι ήταν ο ίδιος ο Γέλ τσιν αυ τός που
έχρισε τον Πού τιν διά δο χό του.

Τον πό λε μο στην Τσε τσε νία δεν τον ξε κί νη σε
ο Πού τιν. Ο Γέλ τσιν τον ξε κί νη σε. Ο Γέλ τσιν συ νέ -
χι σε ου σια στι κά την πο λι τι κή των επεμ βά σε ων
στις πρώ ην Σο βιε τι κές δη μο κρα τί ες που εί χε ξε κι -
νή σει ο Γκορ μπα τσόφ. Εκ βί α σε ανοι χτά την Ου -
κρα νία και το Κα ζακ στάν να μπουν στην νέα
"Ενω ση" που ετοί μα σε. Εστει λε τα στρα τεύ μα τα
στον Μόλ δο βα και ύστε ρα στην Οσε τία και την
Αμπχα ζία  -δυο εξε γερ μέ νες πε ριο χές της Γε ωρ -
γί ας- κερ δί ζο ντας σαν αντάλ λαγ μα  την πα ρα μο -
νή των ρω σι κών στρα τιω τι κών βά σε ων στα σύ νο -
ρα  Τουρ κί ας-Γε ωρ γί ας.

Δη μο κρα τία

Οσο για την ίδια την δη μο κρα τία -το δυ να τό
ση μείο του Γέλ τσιν υπο τί θε ται- στην πραγ μα τι κό -
τη τα την εί χε πά ντα γραμ μέ νη στα πα λιά του τα
πα πού τσια. Το 1993 δι έ λυ σε με το έτσι θέ λω την
βου λή -που εί χε εκλε γεί στην διάρ κεια του κι νή μα -
τος του 1989 και του 1990. Η προ κλη τι κή του αυ τή
ενέρ γεια έδω σε την δι καιο λο γία σε μια ομά δα
ακρο δε ξιών, συ ντη ρη τι κών και νοσταλγών του πα -
ρελ θό ντος να ορ γα νώ σουν ένα ακό μα πρα ξι κό πη -
μα -που ο Γέλ τσιν κα τέ στει λε βομ βαρ δί ζο ντας την
βου λή. Υστε ρα αξιο ποί η σε την από πει ρα για να
επα να φέ ρει την λο γο κρι σία στα ΜΜΕ, να επι βάλ λει
για δυο βδο μά δες κα τά στα ση έκτα κτης ανά γκης
στην χώ ρα και να επι τρέ ψει στην αστυ νο μία να
προ βεί σε ένα όρ γιο συλ λή ψε ων -σχε δόν 90.000
Μο σχο βί τες, το 1% του πλη θυ σμού της πό λης πέ -
ρα σε εκεί νες τις μέ ρες από την ασφά λεια.

Η κρί ση του κρα τι κού κα πι τα λι σμού οδή γη σε
το 1989-1991 σε μια ολό κλη ρη σει ρά από εξε γέρ -
σεις στην ανα το λι κή Ευ ρώ πη. Η άρ χου σα τά ξη
κα τά φε ρε να επι βιώ σει από αυ τή την θύ ε λλα. Οι
επα να στά σεις κα τά φε ραν να ξη λώ σουν τις στα λι -
νι κές δι κτα το ρί ες αλ λά που θε νά δεν κα τά φε ραν
οι εξε γερ μέ νοι ερ γά τες να πά ρουν οι ίδιοι την
εξου σία στα χέ ρια τους. Η πα λιά νο μεν κλα τού ρα
-οι ση με ρι νοί βιο μή χα νοι και τρα πε ζί τες της Ρω σί -
ας- χρω στά νε πολ λά στον Γέλ τσιν και τους άλ -
λους πο λι τι κούς της επο χής του για αυ τή την
"επι τυ χία". Και το ίδιο και οι κα πι τα λι στές της Δύ -
σης που τους έσω σαν από ένα νέο '17.

Για αυ τό έθα ψαν όλοι μα ζί -ο Πού τιν και ο Κλί -
ντον, ο μπα μπάς  Μπους και ο Γκορ μπα τσόφ- με
τό σες τι μές τον Γέλ τσιν την πε ρα σμέ νη βδο μά δα.  

Σωτήρης κοντογιάννης
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MΠOPIΣ ΓIEΛTΣIN

O σωτήρας της “νομενκλατούρας”

O Γέλτσιν ισοπέδωσε το Γκρόσνι για να υποτάξει τους Tσετσένους.



Ε
ί ναι δύ σκο λο να κα θο ρί σει κα -
νείς πό σο σο βα ρή εί ναι η κό ντρα
για τον πό λε μο στο Ιράκ ανά με -

σα στον Μπους και τους Δη μο κρα τι -
κούς στο Κο γκρέσ σο. Ο νό μος που πέ -
ρα σε κι από τη Βου λή των Αντι προ σώ -
πων και από την Γε ρου σία την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα εί ναι σί γου ρα μια με γά -
λη αμ φι σβή τη ση στο κύ ρος του προ έ -
δρου να συ νε χί ζει τη δι ε ξα γω γή του
«πο λέ μου ενά ντια στην τρο μο κρα τία.» 

Ακό μα και η Γε ρου σία, όπου η
πλειο ψη φία των Δη μο κρα τι κών κρέ με -
ται σε μια κλω στή,  ενέ κρι νε τη χρη μα -
το δό τη ση του πο λέ μου σε Ιράκ και
Αφγα νι στάν –με πε ρί που 95 δις δο λά -
ρια- με την προϋ πό θε ση ότι τα αμε ρι -
κά νι κα στρα τεύ μα τα θα έχουν απο -
συρ θείν από το Ιράκ από την 1 Οκτώ -
βρη. Η από συρ ση, σύμ φω να με την
από φα ση της Γε ρου σί ας, μπο ρεί να
ξε κι νή σει και νω ρί τε ρα αν το κα θε -
στώς-μα ριο νέ τα του Ιράκ δεν εκ πλη -
ρώ σει κά ποιο υς όρους που τί θο νται
από το Κον γκρέσ σο. 

Ο Λευ κός Οί κος απο κή ρυ ξε αυ τό
που ονό μα σε «ητ το πα θή νο μο θε σία η
οποία ορί ζει την ημε ρο μη νία της συν -
θη κο λό γη σης». Ο Μπους έχει κά νει
σα φές ότι θα ασκή σει βέ το. Για να αρ -
θεί ένα τέ τοιο βέ το, απαι τού νται πλειο -
ψη φί ες των 2/3 σε Γε ρου σία και Βου λή
των Αντι προ σώ πων, πλειο ψη φί ες που
δεν δια θέ τουν οι Δη μο κρα τι κοί. 

Αυ τή η σύ γκρου ση εί ναι ακό μα ένα
στά διο στην πιο μα κρό χρο νη πο λι τι κή
δια μά χη ανά με σα στον Μπους και
τους Δη μο κρα τι κούς. Αλ λά αυ τό που

κρί νε ται δεν εί ναι ο «πό λε μος κα τά της
τρο μο κρα τί ας» ή η βελ τί ω ση της κα τά -
στα σης για τον δυ στυ χι σμέ νο λαό του
Ιράκ. Το πραγ μα τι κό ζή τη μα για τους
πο λι τι κούς εί ναι ποι ος θα κερ δί σει τον
Λευ κό Οί κο στις προ ε δρι κές εκλο γές
του Νο έμ βρη 2008. 

Με τους Ρε που μπλι κά νους απο διορ -
γα νω μέ νους, οι Δη μο κρα τι κοί πι στεύ -
ουν ότι έχουν μια πραγ μα τι κή ευ και ρία
να κερ δί σουν αυ τές τις εκλο γές. Γνω -
ρί ζουν επί σης, ότι θα παίρ νουν την κοι -
νή γνώ μη με τη με ριά τους όσο κρα τά -
νε μια αντι πο λε μι κή στά ση. Σε μια δη -
μο σκό πη ση των New York Ti mes/CBS
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα, το 64% των
ερω τη θέ ντων –ένα ντι του 32%- υπο -
στή ρι ξε τον ορι σμό ενός «χρο νο δια -
γράμ μα τος» απο χώ ρη σης των ΗΠΑ
από το Ιράκ μέ σα στο 2008. 

Αυ τός εί ναι κι ο λό γος που οι οχτώ
δι εκ δι κη τές του χρί σμα τος των Δη μο -
κρα τι κών, στο πρώ το ντη μπέ ητ τους
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα, στο Οραν -
μπεργκ της Νό τιας Κα ρο λί νας, εμ φα νί -
στη καν ενω μέ νοι στην απόρ ρι ψη του
πο λέ μου και στη στή ρι ξη στο Κο -
γκρέσ σο. Ακό μα κι η Χί λα ρι Κλί ντον,
που εί χε τη ρή σει μια έντο να πο λε μο -
κά πη λη στά ση, εί πε ότι: «αν τό τε γνώ -
ρι ζα όσα γνω ρί ζω τώ ρα δεν θα ψή φι ζα
υπέρ» της ει σβο λής στο Ιράκ. 

Ομως, αυ τή η επι φα νεια κή ενό τη τα
κρύ βει πολ λές δι α φο ρές. Ο Χά ρυ Ρέ -
ηντ, ο επι κε φα λής των Δη μο κρα τι κών
στην Γε ρου σία, προ κά λε σε την ορ γή
του Λευ κού Οί κου όταν με ρι κές βδο -
μά δες πριν είπε ότι ο πό λε μος στο
Ιράκ έχει χα θεί. Αντι με τώ πι σε πε ρι φρο -
νη τι κά τις κα ταγ γε λί ες του αντι προ έ -

δρου Ντικ Τσέ νι, λέ -
γο ντας: «δεν πρό κει -
ται να εμπλα κώ σε
λε κτι κές αντι πα ρα θέ -
σεις με κά ποιον που
η δη μο τι κό τη τά του
εί ναι στο 9%». 

Η στά ση του Ρέ ηντ
δεί χνει και την απελ -
πι σία στο εσω τε ρι κό
της αμε ρι κά νι κης άρ -
χου σας τά ξης για το
φιά σκο του Ιράκ και
το πό σο έχει μειω θεί
η δυ να τότητα των
Ρε που μπλι κά νων να
τρο μο κρα τούν τους
αντι πά λους τους. 

Ομως, αυ τά δεν
αλ λά ζουν το γε γο νός
ότι οι Δη μο κρα τι κοί
πα ρα μέ νουν το δεύ -

τε ρο κόμ μα του αμε ρι κά νι κου ιμπε ρια -
λι σμού. Για να δι α τη ρή σουν την υπο -
στή ρι ξη των με γά λων επι χει ρή σε ων,
πρέ πει να απο δεί ξουν την ικα νό τη τά
τους να υπε ρα σπί ζουν τα συμ φέ ρο ντα
του αμε ρι κά νι κου κα πι τα λι σμού, κά τι
που ση μαί νει την δι α τή ρη ση της πα -
γκό σμιας ισχύ ος της Αμε ρι κής. 

Η Χί λα ρι Κλί ντον, για πα ρά δειγ μα,
δεν ζη τά ει την πλή ρη απο χώ ρη ση των
ΗΠΑ από το Ιράκ. Αντί θε τα, όπως εξή -
γη σε σε μια πρό σφα τη συ νέ ντευ ξή της
στους New York Ti mes, εί ναι υπέρ της
δι α τή ρη σης μι ας μι κρό τε ρης στρα τιω -
τι κής δύ να μης σε βά σεις έξω από τις
με γά λες πό λεις. Αυ τό θα επέ τρε πε στο
Πε ντά γω νο να δι α τη ρή σει την επιρ ροή
και την πα ρου σία του σε μια πε ριο χή
με γά λης οι κο νο μι κής και στρα τη γι κής

ση μα σί ας, ανε ξάρ τη τα από την έκ βα -
ση του πο λέ μου στο Ιράκ. 

Οι πραγ μα τι κές διαι ρέ σεις στο
στρα τό πε δο των Δη μο κρα τι κών έγι ναν
σα φείς στο ντη μπέ ητ της προ η γού με -
νης βδο μά δας. Μό νο τρεις, οι πιο αδύ -
να τοι, υπο ψή φιοι ο γε ρου σια στής Κρί -
στο φερ Ντοντ, ο βου λευ τής Ντέ νις
Κού τσι νιτς κι ο πρώ ην γε ρου σια στής
Μάικ Γκρέ η βελ δή λω σαν ότι εί ναι υπέρ
της πλή ρους δια κο πής της χρη μα το -
δό τη σης του πο λέ μου. 

Ο Μπά ρακ Ομπά μα εί ναι ο νε α ρός
μαύ ρος Γε ρου σια στής από το Ιλι νόι
που έχει ανα δει χτεί ως η κυ ριό τε ρη
απει λή για τη Χί λα ρι Κλί ντον στη κούρ -
σα για την προ ε δρι κή υπο ψη φιό τη τα.
Δια θέ τει το με γά λο πλε ο νέ κτη μα, στις
ση με ρι νές συν θή κες, ότι εί χε αντι τα -
χθεί στην ει σβο λή στο Ιράκ το 2002-3. 

Ομως, ο Ομπά μα δεν εί ναι κα νέ νας
ρι ζο σπά στης. Την πε ρα σμέ νη βδο μά -
δα οι Fi nan ci al Cri mes ανέ φε ραν ότι
παίρ νει με γά λα πο σά για την κα μπά νιά
του από τα hed ge funds τα κερ δο σκο -
πι κά κε φά λαια που τα έχουν κα τα φέ -
ρει τό σο κα λά τα προ η γού με να χρό νια
στη διάρ κεια του «μπουμ» των χρη μα -
το-οι κο νο μι κών αγο ρών της Αμε ρι κής. 

Ο Κού τσι νιτς κι ο Γκρέ η βελ τον προ -
κά λε σαν να απο κλεί σει κά θε προ ο πτι -
κή πο λέ μου στο ζή τη μα του πυ ρη νι κού
προ γράμ μα τος του Ιράν. «Πες μου,
Μπά ρακ, ποι ον θες να χτυ πή σεις με
πυ ρη νι κά;» τον ρώ τη σε ο Γκρέ η βελ. Ο
Ομπά μα γέ λα σε και απέ φυ γε να απα -
ντή σει. Ομως, η ερώ τη ση ήταν κα λή.
Οι Δη μο κρα τι κοί θα κά νουν ότι περ νά -
ει από το χέ ρι τους για να εξα σφα λί -
σουν ότι η Αμε ρι κά νι κη Αυ το κρα το ρία
θα βρί σκε ται σε κα λά χέ ρια. 

«Ποιον θα βομβαρδίσεις με πυρηνικά, Mπάρακ;»
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Γ
ια 4 μό νο πα ρα στά σεις η Εθνι κή Λυ ρι κή
Σκη νή ανέ βα σε πριν λί γες μέ ρες για πρώ -
τη φο ρά στην Αθή να την όπε ρα «Ο Νί ξον

στην Κί να». Πρό κει ται για μια εντυ πω σια κή και
απο κα λυ πτι κή πα ρά στα ση και εί ναι κρί μα που
δεν εί χαν την ευ και ρία να την πα ρα κο λου θή σουν
πε ρισ σό τε ροι άν θρω ποι. Όχι μό νο για τί ήταν
εξαι ρε τι κά σκη νο θε τη μέ νη και κα λο στη μέ νη από
τον Πή τερ Σέλ λαρς, ού τε για την φο βε ρή μι νι μα -
λι στι κή μου σι κή του Τζον Άνταμς (κο ντά στο
ύφος του ήχου του Φί λιπ Γκλας και του Βιμ Μέρ -
τενς), ού τε καν επει δή απο τε λεί κο ρυ φαίο δείγ -
μα όπε ρας του 20ου αιώ να, αλ λά για το ίδιο το
θέ μα που αγ γί ζει. Το έρ γο αυ τό ανα φέ ρε ται σε
ένα κο σμο ϊ στο ρι κό γε γο νός, την επί σκε ψη στα
1972, του Αμε ρι κα νού ρε που μπλι κά νου και αντι -
κομ μου νι στή προ έ δρου Ρί τσαρντ Νί ξον στην Κί -
να της τε λευ ταί ας μα οϊ κής πε ριό δου. 

Η όπε ρα δεν απο τε λεί  κα νε νός εί δους σά τυ -
ρα, ού τε κα ταγ γε λία, αντί θε τα το πο λύ κα λό λι -
μπρέ το στη ρί χτη κε στα επί ση μα κεί με να και δη -
μο σι εύ μα τα της επο χής, το ίδιο και η όλη πα ρου -
σί α ση, ολο κλη ρώ θη κε δε μέ σα στη δε κα ε τία του

’80, πριν δουν το φως μια σει ρά ση μα ντι κές εξε -
λί ξεις σε ζη τή μα τα που θί γει. Πολ λοί βιά στη καν
να μι λή σουν για «όπε ρα CNN», δη λα δή με ύφος
και βά θος ενός αμε ρι κα νι κού δελ τί ου ει δή σε ων,
όμως ο χα ρα κτη ρι σμός εί ναι άδι κος. Προ σπα θώ -
ντας να εξυ πη ρε τή σει την αλή θεια, το έρ γο τε λι -
κά απο μυ θο ποιεί όλο το μα ο ϊ κό οι κο δό μη μα, χω -
ρίς να ξε πέ σει στην πα γί δα της υπο στή ρι ξης του
δυ τι κού κα πι τα λι σμού. Ας δού με πώς.

Η επί σκε ψη Νί ξον σφρά γι σε την προ σέγ γι ση
δυο χω ρών που μέ χρι τό τε ήταν ορ κι σμέ νοι
εχθροί και έτυ χε τε ρά στιας δη μο σιό τη τας από
τα ΜΜΕ της επο χής. Η πρώ τη πρά ξη της όπε ρας
δεί χνει το ζεύ γος Νί ξον και τον υπουρ γό Eξω τε -
ρι κών Κί σι γκερ, αρ χι τέ κτο να της όλης επι χεί ρη -
σης να κα τε βαί νουν από το προ ε δρι κό αε ρο πλά -
νο, όπου τους υπο δέ χε ται ο πρω θυ πουρ γός της
Κί νας, Τσου Εν Λάι.  Τους θερ μούς χαι ρε τι σμούς
πε ρί ει ρή νης και συ να δέλ φω σης, ακο λου θεί μια
«κε κλει σμέ νων των θυ ρών» συ νά ντη ση με τον
πρό ε δρο Μάο και το επι τε λείο του. Εκεί πα ρε -
λαύ νει όλος ο κυ νι σμός της εξου σί ας και της χει -
ρα γώ γησης που χα ρα κτη ρί ζει και τα δύο κα θε -

στώ τα: Προ βλή μα τα κα θυ στέ ρη σης για την απο -
μο νω μέ νη Κί να; -Χέ ρι βο ή θει ας από τις ΗΠΑ, που
μό λις έχουν στη ρί ξει την εί σο δό της στον ΟΗΕ
και τον εξω στρα κι σμό της αντί πα λής της Τα ϊ βάν.
Αδι έ ξο δα για τις ΗΠΑ στο Βιετ νάμ; -Με σο λά βη -
ση του Μάο για «αξιο πρε πή» απο χώ ρη ση των
αμε ρι κα νι κών στρα τευ μά των, εν ανά γκη με κό ψι -
μο της βο ή θει ας προς τους Βιετ κόγκ. Έχουν άλ -
λω στε ένα κοι νό αντί πα λο, την (τό τε) κρα ταιά
ΕΣΣΔ. «Συ μπα θώ τους δε ξιούς, Νί ξον, Χηθ-»
κραυ γά ζει ένας Μάο που πα ρα παί ει φυ σι κά και
ηθι κά, γνω ρί ζει όμως προς τα πού βα δί ζει:
«Αναμ φί βο λα η βου τιά μας στο χρη μα τι στή ριο
της Νέ ας Υόρ κης θα γε μί σει κά ποι ες τσέ πες εδώ
κι εκεί....».

Στη δεύ τε ρη πρά ξη ξε χω ρί ζει η δεύ τε ρη σκη -
νή, που ου σια στι κά εί ναι μια πα ρά στα ση μέ σα σε
μια άλ λη πα ρά στα ση. Οι προ σκα λε σμέ νοι κα λού -
νται να πα ρα κο λου θή σουν στην όπε ρα  «Το κόκ -
κι νο από σπα σμα των γυ ναι κών», ένα έρ γο της
γυ ναί κας του Μάο, Τσιαγκ Τσιγκ.  Γε μά το με τα
ηθι κο πλα στι κά κη ρύγ μα τα που χα ρα κτη ρί ζουν το
ρεύ μα του σο σια λι στι κού ρε α λι σμού και με χο λυ -

γου ντια νού ύφους συ ναι σθη μα τι σμό εκ βιά ζει και
κερ δί ζει τη συ γκί νη ση του ζεύ γους Νί ξον. Δεν
ήταν αυ τό που πε ρί με νε η Τσιαγκ Τσιγκ, η οποία
εκεί νη την πε ρίο δο δι εκ δι κού σε ότι εκ προ σω πού -
σε το πνεύ μα του Μάο και της Πο λι τι στι κής Επα -
νά στα σης, που εί χε πρό σφα τα τερ μα τι στεί με
κα τα σταλ τι κή επέμ βα ση του στρα τού και εκα το -
ντά δες χι λι ά δες θύ μα τα, ανοί γο ντας άλ λη μια
πλη γή στο κα θε στώς.

Στην τρί τη πρά ξη οι τό νοι πέ φτουν. Τα βα σι κά
πρό σω πα επί σκη νής ανα λο γί ζο νται πώς ξε κί νη -
σαν την πο ρεία τους ο κα θέ νας. Ο Μάο βγαί νει
από το κά δρο του (κυ ριο λε κτι κά, βγαί νει από μια
πόρ τα στο γι γά ντιο πορ τρέ το του) και θυ μά ται
τις πρώ τες μά χες του αντάρ τι κου Κ.Κ. Κί νας, ο
Νί ξον το χα μπουρ γκε ρά δι κο που κα τόρ θω σε να
στή σει στον πό λε μο. Οι τε λευ ταί ες λέ ξεις ανή -
κουν στον Τσου Εν Λάι: «Τι πρά ξα με σω στό, τι
λά θος; Όλα δεί χνουν να εί ναι αγιά τρευ τα».

Εί ναι το λι γό τε ρο που θα μπο ρού σε να ανα λο -
γεί σε κά ποιο υς που βρί σκο νται αντι μέ τω ποι με
την κρί ση και την πα ρακ μή, που οι ίδιοι δη μιούρ -
γη σαν. «Ο Νί ξον στην Κί να» εί ναι ένα έρ γο που
συ νέ βα λε στο να κα ταρ ρι φθούν οι μύ θοι και να
ανοί ξει στα σο βα ρά μια ση μα ντι κή συ ζή τη ση.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

H κυνική διπλωματία του Πινγκ Πονγκ

HΠA - H κρίση του Mπους και οι Δημοκρατικοί

OΠEPA: “O Nίξον στο Πεκίνο”

Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος 
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Την από φα ση του πρό σφα του συ νε δρίου τους
για συμ με το χή στις επό με νες βου λευ τι κές εκλο γές
δη μο σιο ποί η σαν οι Οι κο λό γοι Πρά σι νοι σε συ νέ -
ντευ ξη Τύ που στη Θεσ σα λο νί κη. 

Η συ νέ ντευ ξη τύ που εί χε έντο νο και δι πλό συμ -
βο λι σμό, αφού εί ναι η πρώ τη των Οι κο λό γων Πρά -
σι νων, δί νε ται την ημέ ρα της επε τεί ου του με γά λου
πυ ρη νι κού δυ στυ χή μα τος του Τσερ νο μπίλ και ταυ -
τό χρο να σπά ει την κα τε στη μέ νη πρα κτι κή να ανα -
κοι νώ νο νται τέ τοια γε γο νό τα από την Αθή να. 

«Κα λού με όλους τους πο λί τες που νοιώ θουν
έντο να τα σύγ χρο να οι κο λο γι κά αδι έ ξο δα, βιώ νουν
την υπο βάθ μι ση της ποιό τη τας ζω ής, υπε ρα σπί ζο -
νται τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα και υπη ρε τούν τις
αξί ες της κοι νω νι κής αλ λη λεγ γύ ης, όλες τις κι νή -
σεις πο λι τών που συμ με τεί χαν με επι τυ χία στις πρό -
σφα τες δη μο τι κές και νο μαρ χια κές εκλο γές να δι -
εκ δι κή σουν την έκ φρα ση των αι τη μά των τους στην
κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή», δή λω σε ο νο μαρ χια κός
σύμ βου λος και μέ λος της Γραμ μα τεί ας των Οι κο λό -
γων Πρά σι νων Μι χά λης Τρε μό που λος. «Η ενερ γός
κοι νω νία, που υφί στα ται την πα ρεμ βα τι κή λο γι κή
των κε ντρι κών μη χα νι σμών των κομ μά των ακό μη
και σε το πι κό επί πε δο, δυ σα να σχε τεί και θέ λει να
δι εκ δι κή σει την εν δυ νά μω ση του λό γου της στην
κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή. Θα πρέ πει οι συ γκε ντρω -
μέ νες υπε ρε ξου σί ες και τα τε ρά στια κον δύ λια που
απορ ρο φά το Λε κα νο πέ διο της Ατ τι κής να απο κε -
ντρω θούν στην υπό λοι πη Ελ λά δα, που δι ψά για ου -
σια στι κό ρό λο, πό ρους και αρ μο διό τη τες. Απευ θύ -
νου με ανοι χτή πρό σκλη ση στα κόμ μα τα της δη μο -
κρα τι κής αντι πο λί τευ σης να υπο στη ρί ξουν αυ τή την
πρω το βου λία και τις προ τά σεις μας». 

«Οι Οι κο λό γοι Πρά σι νοι δι εκ δι κούν την δια μόρ -
φω ση ενός δια κρι τού, πο λι τι κού πό λου και την έκ -
φρα σή τους στο ελ λη νι κό κοι νο βού λιο», δή λω σε ο
Τά σος Κρομ μύ δας, υπο ψή φιος Δή μαρ χος Αθη ναί -
ων και μέ λος της Γραμ μα τεί ας των Οι κο λό γων Πρά -
σι νων. «Γι’ αυ τό και επε ξερ γα στή κα με συ γκε κρι μέ -
νες και ανα λυ τι κές προ γραμ μα τι κές προ τά σεις για
πο λι τι κές αλ λα γές, τις οποί ες κα τα θέ του με στην
κρί ση της ελ λη νι κής κοι νω νί ας και των πο λι τι κών
δυ νά με ων ώστε να αλ λά ξου με το μο ντέ λο ανά πτυ -
ξης, να εν δυ να μώ σου με την κοι νω νία των πο λι τών,
να εξα σφα λί σου με μια βιώ σι μη οι κο νο μία, να προ -
στα τέ ψου με το φυ σι κό και δο μη μέ νο πε ρι βάλ λον,
να δια μορ φώ σου με μια ανοι χτή κοι νω νία και να
εξα σφα λί σου με υγεία, παι δεία και ευ η με ρία για
όλους».

«Το οι κο λο γι κό κί νη μα πα ρεμ βαί νει εδώ και πολ -
λά χρό νια, ανοί γο ντας μέ τω πα και δια μορ φώ νο ντας
την κοι νω νι κή συ νεί δη ση», τό νι σε η Έλε να  Δη μη -
τρίου, υπο ψή φια Δή μαρ χος Βό λου. «Πα ρεμ βαί νει
όμως και μέ σα στους θε σμούς δι εκ δι κώ ντας και
στην Αυ το διοί κη ση, στο Ευ ρω κοι νο βού λιο και τώ ρα
στη Βου λή δι εκ δι κώ ντας την έκ φρα ση των αι τη μά -
των του και την εξα σφά λι ση θε μα τι κών πλειο ψη -
φιών σε κρί σι μα θέ μα τα. Η συμ με το χή μου στο
πρό σφα το Πα γκό σμιο Συ νέ δριο των Πε ρι φε ρειών
των απαλ λαγ μέ νων από Με ταλ λαγ μέ να φέρ νει την
δια πί στω ση ενός κλί μα τος αι σιο δο ξί ας για την τε λι -
κή νί κη της κοι νω νί ας των πο λι τών ενά ντια στο με -
γα λύ τε ρο πεί ρα μα -και μά λι στα των πο λυε θνι κών-
σε πλα νη τι κό επί πε δο». 

Στη συ νέ ντευ ξη τύ που έγι νε ενη μέ ρω ση για τις
επα φές και συ ζη τή σεις που εί χαν οι Οι κο λό γοι
Πρά σι νοι με κι νή σεις πο λι τών, κόμ μα τα και ορ γα -
νώ σεις, που συ ντο νί ζο νται σε πα ρα πλή σιο μή κος
κύ μα τος. Μά λι στα, πα ρα βρέ θη καν στη συ νέ ντευ ξη
στε λέ χη του Συ να σπι σμού και του ΣΕΚ – Πρω το -
βου λία Γέ νο βα με την ηγε σία των οποί ων έχουν
ήδη συ να ντη θεί οι Οι κο λό γοι Πρά σι νοι και συ ζή τη -
σαν σε θε τι κό κλί μα την προ ο πτι κή συ νερ γα σί ας
ενώ προ γραμ μα τί ζο νται και συ να ντή σεις με άλ λα
κόμ μα τα και φο ρείς.

«Πρω το βου λία Πο λι τών Ενά ντια στον Αγω γό
Πε τρε λαί ου Μπουρ γκάς- Αλε ξαν δρού πο λη» συ -
γκρο τή θη κε πριν από με ρι κές ημέ ρες στην
Αλε ξαν δρού πο λη. Η Πρω το βου λία έχει κυ κλο -
φο ρή σει κεί με νο υπο γρα φών το οποίο ανα φέ -
ρει τα εξής: 

«Επει δή «οι θέ σεις ερ γα σί ας» που θα δη -
μιουρ γη θούν θα εί ναι λί γες και εξει δι κευ μέ νες
και σε κα μία πε ρί πτω ση δεν θα αντι κα τα στή -
σουν αυ τές που θα χα θούν από ση μα ντι κούς
πα ρα γω γι κούς κλά δους πχ Αλιεία.

Επει δή το πε ρι βό η τα αντι σταθ μι στι κά οφέ λη
εί ναι αμ φι λε γό με να και οπωσ δή πο τε κα τώ τε ρα
των συ νε πειών που θα υπο στού με εμείς και οι
από γο νοί μας, όχι μό νο από πι θα νό ατύ χη μα,
αλ λά από αυ τή κα θε αυ τή  τη λει τουρ γία του
αγω γού.

Επει δή πρό κει ται για έρ γο με «ημε ρο μη νία
λή ξης» για τί η χρή ση του πε τρε λαί ου σε με ρι κά
χρό νια θα πρέ πει να ελα χι στο ποι η θεί, με απο -
τέ λε σμα να μας μεί νει «ο σω λή νας» ενώ θα έχει
ακυ ρω θεί η δυ να τό τη τα αει φό ρου ανά πτυ ξης
του τό που μας.

Επει δή αυ τή η ιδιω τι κή επέν δυ ση που προ -
γραμ μα τί στη κε ερή μην μας, θα έχει τε ρά στιες
αρ νη τι κές επι πτώ σεις στο Πε ρι βάλ λον και την
Οι κο νο μία μας και θα ανα τρέ ψει τον ανα πτυ -
ξια κό προ σα να το λι σμό της πε ριο χής (αλιεία,
του ρι σμό, γε ωρ γία).     

Επει δή ανοί γει η κερ κό πορ τα για την πα ρά -
πλευ ρη εγκα τά στα ση νέ ων μο νά δων βα ριά και
ρυ πο γό νου Χη μι κής Βιο μη χα νί ας (Δι υ λι στή ριο,
Πε τρο χη μι κό ερ γο στά σιο, χρυ σός, Πυ ρη νι κό
ερ γο στά σιο κλπ) στην πε ριο χή μας

Επει δή τα γε νι κό λο γα επι χει ρή μα τα πε ρί «γε -
ω πο λι τι κής ση μα σί ας», «ενερ γεια κού κό σμου»,
«ανα πτυ ξια κής ώθη σης», «θω ρά κι σης της πε -
ριο χής» που κα τά κό ρο προ βάλ λο νται αυ τή την
πε ρίο δο, ακυ ρώ νο νται από συ γκρού σεις και
πο λέ μους σε «θερ μές» πε ριο χές πε τρε λαί ου.

Επει δή αρ νού μα στε να δε χθού με πα θη τι κά
άλ λοι να απο φα σί ζουν για εμάς και το μέλ λον
μας. Δη λώ νου με ότι: Εί μα στε αντί θε τοι σε αυ τή

την ρυ πο γό νο Ιδιω τι κή Επέν δυ ση με τις ανε πα -
νόρ θω τες συ νέ πει ες της και θα αγω νι σθού με
με κά θε μέ σο να απο τρέ ψου με την εγκα τά στα -
ση του αγω γού στην πε ριο χή μας».

Το κεί με νο της Πρω το βου λί ας Πο λι τών υπο -
γρά φουν οι : Κο ντα κί δης Ιω άν νης, Εκ παι δευ τι -
κός, Τσέ κη Ευ αγ γε λία Οι κο νο μο λό γος, Μπο τζί -
δης Γιώρ γος, Γε ω πό νος, Πε τρί δης Κων στα ντί -
νος Μη χα νι κός Τ.Ε., Λαμ ψα κια νού Πα να γι ώ τα
Δη μό σιος Υπάλ λη λος, Πορ το κα λί δης Κων στα -
ντί νος, Μη χα νι κός, Γκιο κτσέ Ελέ νη, Εκ παι δευ τι -
κός, Λα ζό που λος Χρή στος, Γε ω λό γος, Μα λα μί -
δης Δη μή τρης, Ιχθυο λό γος, Κιου τσου κτσής
Γιώρ γος, Ηλε κτρο λό γος Τ.Ε. 

Σε εξέ λι ξη βρί σκο νται οι δι ερ γα σί ες των
Fi nan ci al Cri mes για την συ γκρό τη ση κι νη -
μα τι κού ψη φο δελ τίου, με την συμ με το χή
συ να δέλ φων από άλ λους αρι στε ρούς χώ -
ρους (η δια δι κα σία θα κλεί σει την Πα ρα -
σκευή), ενώ κο ντεύ ουν να ολο κλη ρω θούν οι
εξορ μή σεις δια κί νη σης του νέ ου τεύ χους. 

Τε λι κά οι πα ρα τά ξεις του ΚΚΕ και του
ΣΥ ΡΙ ΖΑ κα τε βαί νουν αυ τό νο μα, δι ό τι φαί -
νε ται ότι εί ναι πιο εύ κο λο να ψη φί ζουν για
πρό ε δρο τον εκλε κτό της ΝΔ, Σό μπο λο
(με το επι χεί ρη μα να λει τουρ γή σει το σω -
μα τείο)στο ΔΣ της ΕΣΗ ΕΑ, πα ρά να συ -
νερ γα στεί η αρι στε ρά ενά ντια στις αντερ -
γα τι κές επι λο γές της κυ βέρ νη σης. Μπρο -
στά μας έχου με την απερ γία της ΕΣΗ ΕΑ
στις 8 Μάη για το θέ μα των ομο λό γων και
του ΤΣΠΕ ΑΘ. Αξί ζει να ση μειω θεί ότι μέ -
χρι στιγ μής δεν έχει ανα κοι νω θεί επί ση μα
η από φα ση του Δ.Σ. για την απερ γία, ενώ
για άλ λη μια φο ρά επι χει ρεί ται η ξε κομ μέ -
νη κι νη το ποί η ση από τα συν δι κά τα που
απερ γούν στις 15 του μή να. 

Επί σης οι Fi nan ci al Cri mes εξέ δω σαν
ανα κοί νω ση, που ήδη έκα νε αί σθη ση, για
την πα γκό σμια ημέ ρα του Τύ που-3 Μάη, η
οποία εί ναι η εξής: "δεν γιορ τά ζου με και
δεν δε χό μα στε επι σκέ ψεις" - Οι απο λυ μέ -
νοι της Ώρας για σπορ, οι άνερ γοι της
SPORT XL, οι κομ μέ νοι συμ βα σιού χοι της
ΕΡΤ, οι ανα σφά λι στοι στις γα λέ ρες, οι
απλή ρω τοι του "επι κοι νω νία", οι πο λι τι κά
διω χθέ ντες της Κα θη με ρι νής, οι "ελα στι -
κο ποι η μέ νοι" των τη λε ο ρά σε ων, οι εκτός
ΕΣΗ ΕΑ "λό γω προϋ πο θέ σε ων", οι χα μη λό -
μι σθοι, κα κο πλη ρω μέ νοι και οι λοι ποί συγ -
γε νείς..  

ΑΛ ΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑ ΖΟΥ ΜΕ ΚΑ ΤΩ  Αντί -
στα ση-ορ γά νω ση-συ ντο νι σμός  Δρά ση
στη βά ση του κλά δου-ξε πέ ρα σμα των
γρα φειο κρα τι κών εκ φυ λι σμών  

Νά σος Μπρά τσος 

Πρωτοβουλία ενάντια στον πετρελαιαγωγό

“Aντιτρομοκρατική” προβοκάτσια 
στην πλάτη Iρακινών μεταναστών

Oι Oικολόγοι Πρά-
σινοι 
και οι εκλογές

AΛEΞANΔPOYΠOΛH

Eργαζόμενοι MME

Μα ζι κό πο γκρόμ κα τά ιρα κι νών με τα να στών
εξα πέ λυ σε η ΕΛΑΣ το βρά δυ της 24ης Απρι λί ου.
Η αστυ νο μία μπού κα ρε αρ γά τη νύ χτα σε σπί τια,
σε κα φε νεία και στέ κια ιρα κι νών με τα να στών κά -
νο ντας μα ζι κές συλ λή ψεις 75 Ιρα κι νών προ σφύ -
γων από τους οποί ους οι 59 οδη γη θούν στις φυ -
λα κές Αλ λο δα πών. Λό γω της δη μο σιό τη τας που
πή ρε το θέ μα τε λι κά οι ιρα κι νοί πρό σφυ γες αφέ -
θη καν ελεύ θε ροι το με ση μέ ρι της Δευ τέ ρας 30
Απρί λη.

Αφορ μή ήταν η ανα φο ρά ενός ιρα κι νού, που
προ κει μέ νου να κα τα φέ ρει να εξα σφα λί σει ένα
τα ξί δι στη Σου η δία όπου βρί σκε ται η οι κο γέ νειά
του, πή γε στην Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία και προ -
σπά θη σε να εξα γο ρά σει τη δή θεν απο κλει στι κή
πλη ρο φο ρία ότι τη νύ χτα θα γί νο νταν επί θε ση
της Αλ Κά ι ντα στην Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία από
συ μπα τριώ τες του με αυ το κί νη το- βόμ βα. 

Τα λα γω νι κά  της αντι τρο μο κρα τι κής και της
ΕΛΑΣ δεν άρ γη σαν να κα τα στρώ σουν το «με γα -
λο φυ ές» τους σχέ διο. Απέ κλει σαν όλους τους
δρό μους γύ ρω από την πρε σβεία για όλη τη νύ -
χτα και έκα ναν έρευ νες σε κο ντι νά σπί τια όπου
έμε ναν Ιρα κι νοί σκορ πώ ντας το φό βο και τον
τρό μο. Πα ρό λο που η πλη ρο φο ρία φαι νό ταν τε -
λεί ως αβά σι μη, οι αστυ νο μι κοί βρή καν τη  ευ και -
ρία να μπου κά ρουν σε ξε νώ να ιρα κι νών προ -
σφύ γων που βρί σκε ται στην οδό Με νάν δρου,
όπου συ νέ λα βαν δε κά δες  άτο μα και κα τέ σχε -
σαν και όλα τα προ σω πι κά τους αντι κεί με να.  

Σύμ φω να με την Κα θη με ρι νή: «ακο λού θη σαν
αστυ νο μι κές έφο δοι σε τρία σπί τια, στην οδό Πη -
λί κα 6 στην πε ριο χή Αχαρ νών, στην οδό Σα κελ -
λα ρί δου 8 στην πλα τεία Αμε ρι κής κα θώς και στην
οδό Τριών Ιε ραρ χών 38 στα Πε τρά λω να απ' όπου
προ σή χθη σαν συ νο λι κά 11 άτο μα, 10 Ιρα κι νοί και
μία Ου κρα νή. Επι πλέ ον, έφο δος πραγ μα το ποι ή -
θη κε και σε ξε νώ να προ σφύ γων στην οδό Με νάν -
δρου 18 στην Ομό νοια απ' όπου προ σή χθη σαν

για εξα κρί βω ση στοι χεί ων 64 Ιρα κι νοί».
Ο Αμε ρι κα νός πρέ σβης Τσαρλς Ρις χα ρα κτή -

ρι σε την κι νη το ποί η ση της ΕΛΑΣ ως «δείγ μα της
πο λύ κα λής συ νερ γα σί ας των δύο πλευ ρών». 

Πρό κει ται για επα νά λη ψη της γνω στής  ρα -
τσι στι κής τα κτι κής του υπουρ γεί ου Δη μό σι ας
Τά ξης, που όπως και στην πε ρί πτω ση των απα -
γω γών των Πα κι στα νών, δε δι στά ζει στο όνο μα
της κα τα πο λέ μη σης της τρο μο κρα τί ας να τρο -
μο κρα τή σει ανοι χτά αθώ ους πρό σφυ γες και με -
τα νά στες. Δεν πρό κει ται να τους αφή σου με. Συ -
νε χί ζου με την πά λη ενά ντια στην τρο μοϋ στε ρία,
για να βά λου με τέρ μα στο βρώ μι κο κύ κλω μα
της αμε ρι κά νι κης πρε σβεί ας και του Πο λύ δω ρα,
για να τι μω ρη θούν οι ένο χοι των απα γω γών των
Πα κι στα νών και να βά λου με τέρ μα στην επί θε ση
στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. 

Tι θα γίνει αν

στη θέση του

Sea Diamond

βρεθεί ένα

τάνκερ με

200.000 τόνους

πετρέλαιο;



Τ
ο τρι ή με ρο του Μαρ ξι σμού από
τις 18 μέ χρι τις 20 Μάη θα εί ναι
ένα πραγ μα τι κό σταυ ρο δρό μι

των αγώ νων σε πα γκό σμια κλί μα κα, με
τις ιδέ ες που μπο ρούν να αλ λά ξουν τον
κό σμο. 

Στο τρι ή με ρο θα μι λή σουν ο Αλί Φα γι -
άντ από το Λί βα νο και η Ου ε σάμ ελ Χα -
ντί ντι από την Αί γυ πτο για να μας δώ συν
τις ει κό νες από το κί νη μα που αντι στέ κε -
ται στον πό λε μο του Μπους και στρέ φε -
ται πια ενά ντια στα κα θε στώ τα που στη -
ρί ζουν τον ιμπε ρια λι σμό στη Μέ ση Ανα -
το λή. Ο Στά λιν Πέ ρεζ, εκ πρό σω πος των
νέ ων συν δι κά των της Βε νε ζουέ λας θα
μας μι λή σει για την Λα τι νι κή Αμε ρι κή και
το κί νη μα που ρι ζο σπα στι κο ποιεί ται ακό -
μα πε ρισ σό τε ρο. Ο Φρα ντσέ σκο Αντο νί -
νι δη μο σιο γρά φος της Λι μπε ρα τσιό νε θα
μας μι λή σει για την αρι στε ρή αντι πο λί -
τευ ση στον Πρό ντι. Η Μα ρία Στύλ λου θα
ανοί ξει τη συ ζή τη ση για τον ιμπε ρια λι -
σμό με τά την ήτ τα του Μπους. 

Οι δη μο σιο γρά φοι Μω υ σής Λί τσης
και Κώ στας Σαρ ρής και ο πα νε πι στη μια -
κός Φά νης Πά κος θα μι λή σουν για τα
κερ δο σκο πι κά σκάν δα λα των «δο μη μέ νων» και για τις ιδέ ες του Μαρξ  για το κέρ δος και τις
κρί σεις. Πα νε πι στη μια κοί όπως ο Ευ τύ χης Μπι τσά κης, ο Αλέ ξαν δρος Χρύ σης, ο Προ κό πης
Πα πα στρα τής θα μι λή σουν για την Δια λε κτι κή, την Αλ λο τρί ω ση και τα ζη τή μα τα της ιστο ρί -
ας. Ο Δη μή τρης Λι βι ε ρά τος και ο Μι χά λης Λυ μπε ρά τος θα πα ρου σιά σουν σταθ μούς της
ιστο ρί ας του κι νή μα τος από την Αντί στα ση και τον Εμ φύ λιο μέ χρι σή με ρα. Ο Στέ φα νος Λη -
ναί ος θα συμ με τέ χει στη συ ζή τη ση για τα 40 χρό νια από τη χού ντα. 

Οι συ ζη τή σεις για τα άμε σα ζη τή μα τα που αντι με τω πί ζει το κί νη μα σή με ρα θα εί ναι εξί σου
πλού σιες. Πώς μπο ρού με να υπε ρα σπί σου με τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα από τις επι θέ σεις
του «διαρ κούς αντι τρο μο κρα τι κού πο λέ μου»; Οι δι κη γό ροι Κώ στας Διά κος και Δη μή τρης Σα -
ρα φια νός, ο Τζα βέντ Ασλάμ, πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας, ο δη μο σιο γρά φος
Παύ λος Νε ρά ντζης θα μι λή σουν πά νω σ’ αυ τό το θέ μα, μα ζί με τους συ ντο νι στές της Πρω -
το βου λί ας ΓENOBA, Πέ τρος Κων στα ντί νου και της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, Γιάν -
νη Ση φα κά κη. 

Για τις με γά λες μά χες του φοι τη τι κού κι νή μα τος θα μας μι λή σουν ει ση γη τές από τις δυ νά -
μεις που συ γκρό τη σαν το μπλοκ των κα τα λή ψε ων και της απερ γί ας των πα νε πι στη μια κών.
Θα κου βε ντιά σου με για τις επό με νες μά χες του κι νή μα τος και τις εναλ λα κτι κές λύ σεις κό -
ντρα στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Ο Πά νος Γκαρ γκά νας μι λά ει για το «νέο» πρό γραμ μα του ΠΑ -
ΣΟΚ που ση μα δεύ ε ται από τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό. Εκ πρό σω ποι του ΣΕΚ, του ΝΑΡ, της
ΑΡΑΝ, της ΑΡΑΣ, ο Κώ στας Πα πα δά κης (Εναλ λα κτι κή Πα ρέμ βα ση Δι κη γό ρων) , μέ λη οι κο -
λο γι κών ορ γα νώ σε ων και του ΔΗΚ ΚΙ θα ανοί ξουν τη συ ζή τη ση για τις προ ο πτι κές της νέ ας
Αρι στε ράς μπρο στά στις εκλο γές. 

Eνας πλούτος 
από συζητήσεις...
Ι. Ιμπε ρια λι σμός, Πόλε μος, Αντί στα ση 

1. Η Σύνοδος του Καΐ ρου στην Αθή να: 

Παρα σκευή 19.30μμ- 21.00 Αμφι θέ α τρο Δερι γνύ

Aλί Φαγιάντ, Oυεσάμ ελ Xαντίντι, 

Πέτρος Kωνσταντίνου, Γιάννης Σηφακάκης

2. Η Ιτα λία με τά την Βιτσέ ντζα: Παρα σκευή 17.00-

18.30 Αίθου σα Α21, Φραντσέσκο Aντονίνι

3. Βενε ζουέ λα, αντι κα πι τα λι στι κή ανταρ σία στην  "αυ -

λή" των ΗΠΑ: Σάβ βα το 10.00-11.30πμ Αίθου σα Α21, 

Στάλιν Περέζ

4. Ο ιμπε ρια λι σμός με τά την ήτ τα του Μπους: 

Κυρια κή 15.00-16.30 Αίθου σα Α21, Mαρία Στύλλου

5. Το κίνη μα σε Ανα το λή και Δύ ση: Κυρια κή 19.30-

21.00 Μεγά λο Αμφι θέ α τρο, Φραντσέσκο Aντονίνι, 

Στάλιν Περέζ, Mαρία Στύλλου, Aλι Φαγιάντ

6. Το Ισλάμ και η Αρι στε ρά: Παρα σκευή 17.00-18.30

Αίθου σα Α25, Oυεσάμ ελ Xαντίντι, Nίκος Λούντος

ΙΙ. Οι επα να στά σεις

1. Η Παρι σι νή Κομμού να: Παρα σκευή 15.00 -16.30 

Αίθου σα Α25, Λένα Bερδέ

2. Η Ρώ σι κη Επα νά στα ση: Σάβ βα το 17.00-18.30 

Αίθου σα Α22, Λίλιαν Mπουρίτη

3. Ισπα νία 1936: Κυρια κή 12.00-13.30 Αίθου σα Α24, 

Eλπίδα Kαμπάνη

4. Μά ης 1968: Κυρια κή 15.00-16.30 Αίθου σα Α24, 

Kατερίνα Θωίδου

ΙΙΙ. Οι πρω τα γω νι στές 

1. Καρλ Μαρξ: Παρα σκευή 17.00-18.30 Αίθου σα Α24

Θανάσης Kαμπαγιάννης

2. Φρή ντριχ Ενγκελς: Σάβ βα το 15.00 - 16.30 

Αίθου σα Α23, Tάσος Aναστασιάδης

3. Ρό ζα Λού ξε μπουργκ: Σάβ βα το 17.00-18.30 

Αίθου σα Α25,Nίκη Aργύρη

4. Λέ νιν: Σάβ βα το 12.00 - 13.30 Αίθου σα Α24, 

Nεκτάριος Δαργάκης

5. Αντό νιο Γκράμ σι: Κυρια κή 17.00-18.30 Αίθου σα Α23,

Kώστας Tορπουζίδης

6. Τρό τσκι: Παρα σκευή 10.00-11.30 Αίθου σα Α24, 

Πάνος Γκαργκάνας

7. Τό νι Κλιφ: Παρα σκευή 12.00 - 13.30 Αίθου σα Α25

Παντελής Παναγιωτακόπουλος

IV. Μαρ ξι σμός: Θεω ρία και Πρά ξη

1. Τι εί ναι Δια λε κτι κή: Κυρια κή 12.00 - 13.30 Αίθου σα

Α21, Eυτύχης Mπιτσάκης

2. Μαρ ξι σμός και Αλλο τρί ω ση: Σάβ βα το 12.00-13.30

Αίθου σα Α22, Aλέξανδρος Xρύσης

3. Ιστο ρι κός Υλι σμός: Παρα σκευή 12.00 - 13.30 

Αίθου σα Α24, Kώστας Πίττας

4. Παγκο σμιο ποί η ση και Εργα τι κή Τά ξη: Σάβ βα το 

15.00-16.30 Αίθου σα Α24, Σωτήρης Kοντογιάννης

5. Ο Μαρξ και το Κέρ δος: 

Παρα σκευή 15.00-6.30 Αίθου σα Α21, Φάνης Πάκος

6. Κεφά λαιο, αντα γω νι σμοί και οικο νο μι κή κρί ση: 

Σάβ βα το 17.00-18.30 Αίθου σα Α23, Kώστας Σαρρής

7. Καπι τα λι σμός και Κερ δο σκο πία: Κυρια κή 

17.00-18.30 Αίθου σα Α24, Mωυσής Λίτσης, 

Kώστας Σαρρής

V. H Τα ξι κή Πά λη στην Ελλά δα

1. Παντε λής Που λιό που λος: Σάβ βα το 10.00-11.30

Αίθου σα Α23, Nίκος Tουρνάς

2. Η Αντί στα ση & το κίνη μα στη Μέ ση Ανα το λή: Σάβ βα το

12.00-13.30 Αίθου σα Α23, Προκόπης Παπαστρατής

3. Ο Εμφύ λιος Πόλε μος: Σάβ βα το 17.00-18.30 Αίθου σα

Α22, Mιχάλης Λιμπεράτος

4. 40 χρό νια απο την Χού ντα: Σάβ βα το17.00-18.30 

Αίθου σα Α21, Στέφανος Ληναίος, Mαρία Στύλλου

5. Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ: Κυρια κή 17.00-18.30 

Αίθου σα Α21, Πάνος Γκαργκάνας

6. Η ιστο ρι κή αλή θεια και τα σχο λι κά βιβλία: 

Κυρια κή 17.00-18.30 Αίθου σα Α22, 

Δημήτρης Λιβιεράτος, Σεραφείμ Pίζος

VI. H Aντί στα ση

στον Νε ο φι λε λευ θε ρι σμό

1. Το φοι τη τι κό κίνη μα με τά τις κατα λή ψεις: 

Παρα σκευή 19.30 - 21.00 Αμφι θέ α τρο Γ

Nίκη Aργύρη, Mαριώτα Aλμυρούδη, Λάζαρος

Aπέκης,Παντελής Παναγιωτακόπουλος, Δανιήλ

Ψυχογιός, Xρήστος Στεντούνης

2. Φυλα κές, Δικαιο σύ νη και η απει λή στα δημο κρα τι κά

δικαιώ μα τα: Σάβ βα το 12.00 -13.30 Αίθου σα Α21,

Kώστας Διάκος, Παύλος Nεράντζης, Δημήτρης

Σαραφιανός, Tζαβέντ Aσλάμ, Πέτρος Kωνσταντίνου

3. Eχει "νέο" πρό γραμμα το ΠΑ ΣΟΚ; 

Σάβ βα το 15.00- 16.30 Αίθου σα Α21, 

Πάνος Γκαργκάνας

4. Η Αρι στε ρά στα Συν δι κά τα: Παρα σκευή 17.00-18.30

Αίθου σα Α23, Στέλιος Γεωργαντάς, Γιάννης Θεοχά-

ρης, Xριστίνα Λαδά, Tάσος Aναστασιάδης, Θανάσης

Σταυρίδης

5. 50 χρό νια Ε.Ε: Σάβ βα το 17.00-18.30 Αίθου σα Α24,

Σωτήρης Kοντογιάννης

6. Η ριζο σπα στι κή Αρι στε ρά και οι Εκλο γές:

Σάβ βα το 19.30-21.00 Μεγά λο Αμφι θέ α τρο, 

Πάνος Γκαργκάνας, Aντώνης Δραγανίγος, 

Kώστας Παπαδάκης, Δημήτρης Σαραφιανός, 

Σπύρος Σακελαρόπουλος

VII. Κατα πί ε ση και Απε λευ θέ ρω ση 

1. Πολι τι κή και γυναι κεία απε λευ θέ ρω ση: Παρα σκευή

10.00-11.30 Αίθου σα Α25, Mαρία Στύλλου

2. Σοσια λι σμός και Ομο φυ λό φι λοι: Σάβ βα το 

10.00-11.30πμ Αίθου σα Α22, Δήμητρα Kυρίλλου

3. Νε ο λαία και Έγκλη μα: Κατα σκευά ζο ντας τον "εσω -

τε ρι κό εχθρό": Κυρια κή 10.00-11.30 Αίθου σα Α23, 

Aφροδίτη Kουκουτσάκη

4. Τι εί ναι ρατσι σμός και πώς παλεύ ε ται: 

Κυρια κή 10.00-11.30 Αίθου σα Α24, Θράσος Tζιάρας

5. Η φασι στι κή απει λή: Σάβ βα το 10.00-11.30 Αίθου σα

Α24, Nάστια Kαλλινίκου, Γιώργος Tσιρώνης

VI II. Αντι πα ρα θέ σεις στην Αρι στε ρά

1. Μαρξ και Μπα κού νιν: Κυρια κή 10.00-11.30 

Αίθου σα Α21, Πέτρος Kωνσταντίνου

2. Ο Τό νι Νέ γκρι και οι ιδέ ες της Αυτο νο μί ας: Σάβ βα το

15.00-16.30 Αίθου σα Α25, Λέανδρος Mπόλαρης

3. Πώς χάθη κε η Ρώ σι κη Επα νά στα ση: Κυρια κή 

12.00 -13.30 Αίθου σα Α23, Γιάννης Aγγελόπουλος

4. Ήταν ο "Υπαρ κτός Σοσια λι σμός" Κρα τι κός Καπι τα λι -

σμός; Κυρια κή 15.00-16.30 Αίθου σα Α23, 

Xρήστος Kιούπης

5. Οι καταρ ρεύ σεις του 1989: Παρα σκευή 15.00-16.30

Αίθου σα Α24, Διονυσία Πυλαρινού

6. Η πολι τι στι κή επα νά στα ση στην Κί να: Παρα σκευή

15.00-16.30 Αίθου σα Α23, Kώστας Πίττας

7. Κού βα - η εξαί ρε ση; : Κυρια κή 17.00-18.30 

Αίθου σα Α25, Nίκος Λούντος

8. Το Επα να στα τι κό Κόμμα σήμε ρα: Κυρια κή 

15.00 -16.30 Αίθου σα Α22, Γιάννης Σηφακάκης

ΙΧ. Τέ χνη, Επι στή μη, Περι βάλ λον, ΜΜΕ

1. Επι στη μο νι κές επα να στά σεις και κοι νω νι κή πρό ο -

δος. Βίοι παράλ λη λοι; Κυρια κή 15.00 -16.30 

Αίθου σα Α25,  Γιάννης Kούτρας, Γιώργος Pάγκος

2. Κλι μα τι κή Αλλα γή. Υπάρ χει λύ ση: 

Κυρια κή 10.00-11.30πμ Αίθου σα Α22, 

Tάσος Kρομμύδας, Γιώργος Pάγκος

3. Η κερ δο σκο πία στους ελεύ θε ρους χώρους: 

Κυρια κή 12.00 -13.30 Αίθου σα Α23, 

Kώστας Σπανόπουλος, Γεράσιμος Σκλαβούνος,

Λέανδρος Mπόλαρης

4. Υπάρ χει αρι στε ρή στρο φή στον κινη μα το γρά φο;

Κυρια κή 12.00 -13.30 Αίθου σα Α25, 

Γιάννης Γιαννουλέας

5. Τα MME και ο Eπα να στα τι κός Τύ πος 

ΣABBATO 12.00-13.30 Aίθουσα A25,

Nάσος Mπράτσος

Tα βράδυα στο τριήμερο «MAPΞIΣMOΣ 2007», 
μετά το τέλος της τελευταίας ζώνης συζητήσεων, 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις ταινίες:

«1900» (Παρασκευή, αίθ.A22) του Mπ. Mπερτολούτσι
H μνημειώδης ταινία του Mπερνάρντο Mπερτολούτσι που περιγράφει τα πρώτα βήματα του
εργατικού κινήματος στην Iταλία.
«Kαλά Xριστούγεννα» (Παρασκευή, αίθ.A23) του Kριστιάν Kαριόν
H συναδέλφωση Γάλλων, Bρετανών και Γερμανών φαντάρων στα χαρακώματα του A’ Πα-
γκόσμιου Πολέμου.
«Στον Iστό της Aράχνης – Guantanamo express» (Παρασκευή, αίθ A24)
Tο τελευταίο ντοκυμαντέρ του Παύλου Nεράντζη που αποκαλύπτει το βρώμικο ρόλο των
αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών στον πόλεμο του Mπούς.
«H  Mάχη του Aλγερίου» (Σάββατο, αίθ.A22) του Tζίλο Ποντεκόρβο
H ταινία σύμβολο της αντίστασης στην Iμπεριαλιστική κατοχή της Aλγερίας από τους Γάλ-
λους τη δεκαετία του ’60, απο τον σκηνοθέτη που αποθανάτισε τη διαδήλωση της Γένοβα.
«H Kατάληψη – The Take» (Σάββατο, αίθ.A23) της A. Λιούις, σε σενάριο της Nαόμι Kλάιν
Kαταλήψεις εργοστασίων και εργατικός έλεγχος στην Aργεντινή του 21ου αιώνα
«Eλλάς Eλλήνων Xριστιανών» (Σάββατο, αίθ.A24) του Kώστα Xρονόπουλου.
H ιστορική ταινία για την χούντα

Στο χώρο της AΣOEE θα υπάρχουν:
- Eκθεση των σκιτσογράφων Στάθη, Γιάννη Kαλαϊτζή, και Aνδρέα Πετρουλάκη, αφιερωμένη
στο κίνημα της Παιδείας που συντάραξε την κοινωνία τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
- Eκθεση φωτογραφίας του δημοσιογράφου Παύλου Nεράντζη με φωτογραφίες από τα ρε-
πορτάζ του, απο τον πόλεμο στα Bαλκάνια μέχρι το Aφγανιστάν.
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