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TO ΠPOΓPAMMATIKO ΣYNEΔPIO TOY ΠAΣOK

Kίνητρα για “εταιρική
κοινωνική ευαισθησία”!
Λ

ί γες μέ ρες απο μέ νουν μέ -
χρι την έναρ ξη του προ -
γραμ μα τι κού συ νε δρίου

του ΠΑ ΣΟΚ και ο Γ. Πα παν δρέ ου
κά νει κι νή σεις «όξυν σης των
αντι πο λι τευ τι κών τό νων» στην
κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Η επι στρο φή
Λα λι ώ τη στην «ενερ γό δρά ση» -
με ανα φο ρές στη ζωή και το έρ -
γο του Αν δρέα Πα παν δρέ ου- με
αυ τόν τον τρό πο ερ μη νεύ τη κε
από τις εφη με ρί δες και τα κα νά -
λια. Ομως, οι «επι κοι νω νια κές»
χει ρο νο μί ες δεν λύ νουν το κε -
ντρι κό πρό βλη μα του ΠΑ ΣΟΚ:
πη γαί νει στις εκλο γές ενώ βρί -
σκε ται στη πιο δε ξιά στιγ μή της
πο ρεί ας του. 

Ο Γ. Πα παν δρέ ου, πα ρου σιά -
ζο ντας στις αρ χές Μάρ τη το
πρό γραμ μα που θα συ ζη τη θεί
στο συ νέ δριο, υπο σχέ θη κε «Δί -
καιη Κοι νω νία» και συ νε χί ζει να
το υπό σχε ται από τό τε. Σε κά θε
συ γκε κρι μέ νο ζή τη μα, όμως, που
έχει γί νει αιχ μή της σύ γκρου σης
με τις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ -
σεις της δε ξιάς στα τρία χρό νια
της δια κυ βέρ νη σής της, το πρό -
γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ επι μέ νει
στις νε ο φι λε λεύ θε ρες συ ντα γές.
Κα ταγ γέ λει τις πρα κτι κές της ΝΔ
αλ λά κρα τά ει την ου σία τους. 

Για τί στον πυ ρή να του «νέ ου»
προ γράμ μα τος βρί σκε ται η δέ -
σμευ ση της προ ώ θη σης των
ορέ ξε ων και φι λο δο ξιών του ελ -
λη νι κού κα πι τα λι σμού. Με θέ σεις
όπως «Θέ λου με η Ελ λά δα και οι
επι χει ρή σεις της να έχουν με γα -
λύ τε ρο με ρί διο στις πα γκό σμιες,
ευ ρω πα ϊ κές και πε ρι φε ρεια κές
αγο ρές» και μά λι στα με την εν -
θάρ ρυν ση της δη μιουρ γί ας
«ισχυ ρών επι χει ρη μα τι κών ομί -
λων.» Σε ένα άλ λο ση μείο το
πρό γραμ μα ανα φέ ρει «δε σμευό -
μα στε να στη ρί ξου με τον πα γκό -
σμιο πρω τα θλη τι σμό της ελ λη νι -
κής πο ντο πό ρου ναυ τι λί ας.» 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ με τά το
χα στού κι που έφα γε από τις φοι -
τη τι κές κα τα λή ψεις, που γκρέ μι -
σαν την «ναυαρ χί δα» των με ταρ -
ρυθ μί σε ών της, βυ θί στη κε στο
σκάν δα λο των «δο μη μέ νων ομο -
λό γων» ένα κα ρα μπι νά το σκάν -
δα λο της «ελεύ θε ρης αγο ράς»
και του κερ δο σκο πι κού κα πι τα λι -
σμού. Ποιά απά ντη ση δί νει το
ΠΑ ΣΟΚ για την πε ριου σία των
Τα μεί ων; «Δη μιουρ γού με Εθνι κό
Κε φά λαιο Αλ λη λεγ γύ ης, ένα
«συλ λο γι κό πορ το φό λι» που θα
επεν δύ ει στις αγο ρές με την
στρα τη γι κή και τα κτι κή των δια -
χει ρι στών αμοι βαί ων κε φα λαίων

εγ γυ η μέ νης από δο σης...Στο
Εθνι κό Κε φά λαιο Αλ λη λεγ γύ ης
θα εισ ρέ ουν έσο δα από την
αξιο ποί η ση της Δη μό σι ας ακί νη -
της πε ριου σί ας, τις με το χο ποιή -
σεις Δη μο σί ων επι χει ρή σε ων και
ορ γα νι σμών και άλ λες πη γές.»
Μα τέ τοιες συ ντα γές έχουν
εφαρ μο στεί, από τους ζη λω τές
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού στη Λα -
τι νι κή Αμε ρι κή για πα ρά δειγ μα.
Στη Βο λι βία ένα τέ τοιο «Τα μείο
Αλ λη λεγ γύ ης» με λε φτά από το
ξε πού λη μα της δη μό σι ας πε -
ριου σί ας εί χε φτιά ξει ο πρό ε -
δρος που έφυ γε κυ νη γη μέ νος
από τους δια δη λω τές με ελι κό -
πτε ρο από το Προ ε δρι κό Μέ γα -
ρο. 

Συντάξεις

Η επί θε ση στο ασφα λι στι κό,
πχ η αύ ξη ση στα όρια ηλι κίας
για την συ ντα ξιο δό τη ση, πα ρα -
μέ νει κε ντρι κό κε φά λαιο στην
ατζέ ντα της άρ χου σας τά ξης. Ο
Γ. Πα παν δρέ ου, μι λώ ντας στο
συ νέ δριο της ΓΣΕΕ τον Φλε βά -
ρη, απέ φυ γε επι με λώς να πει ότι
το ΠΑ ΣΟΚ εί ναι ενά ντια σε αυ τή
την νε ο φι λε λεύ θε ρη επι λο γή. Και
όταν φτά νου με στο πρό γραμ μα,
δια βά ζου με ότι ο κα νο νι σμός
των Βα ρέ ων και Αν θυ γιει νών
Επαγ γελ μά των θα ανα μορ φω θεί
«σύμ φω να με τις πραγ μα τι κές
ση με ρι νές συν θή κες ερ γα σί ας

μέ σα από επι στη μο νι κή τεκ μη ρί -
ω ση.» Η κυ βέρ νη ση θέ λει να πε -
τσο κό ψει τα ΒΑΕ. Με γά λοι κλά -
δοι ερ γα ζο μέ νων δι εκ δι κούν την
έντα ξή τους, για να μην παίρ -
νουν τη σύ ντα ξή τους μα ζί με τα
έξο δα της κη δεί ας τους. Ού τε
καν αυ τό το στοι χειώ δες αί τη μα
δεν χω ρά στη «Δί καιη Κοι νω νία»
του Γ. Πα παν δρέ ου. 

Οι «ιδιω τι κο ποιή σεις, με το χο -
ποιή σεις και οι ποι κί λες μορ φές
συ μπρά ξε ων δη μό σιου και ιδιω -
τι κού το μέα δεν απο τε λούν αυ -
το σκο πό αλ λά μέ σο εφό σον
υπάρ χουν οφέ λη που δια χέ ο νται
στους φο ρο λο γού με νους και
τους κα τα να λω τές...» ανα φέ ρει
το πρό γραμ μα. Αλ λά δεν φέρ νει
ού τε ένα πα ρά δειγ μα, για τί απλά
δεν υπάρ χει. Αλ λω στε, μια τέ -
τοια δή λω ση θα την προ συ πέ -
γρα φε και με τα δυο του χέ ρια ο
Αβρα μό που λος, για πα ρά δειγ μα,
που προ ω θεί τις «συ μπρά ξεις
δη μο σίου ιδιω τι κού το μέα» κα νι -
βα λί ζο ντας το ΕΣΥ. Οι νο σο κο -
μεια κοί που αντι στέ κο νται στην
έμ με ση ιδιω τι κο ποί η ση του ΕΣΥ,
όμως, δεν μπο ρούν να δώ σουν
τη μά χη τους απο δε χό με νοι «κα -
ταρ χήν» την ιδιω τι κο ποί η ση με
«ήθος και δια φά νεια.» 

Στο πρό γραμ μα και τις «δε -
σμεύ σεις» του Πα παν δρέ ου οι
ανα φο ρές για μέ τρα «κοι νω νι κής
πο λι τι κής», «υπέρ των πολ λών
και των αδυ νά των», πε ρισ σεύ -

ουν. Αλ λά ακό μα κι εκεί, ξε μυ τί -
ζει η νε ο φι λε λεύ θε ρη αντί λη ψη.
Πώς «μό νο στην πρώ τη τε τρα ε -
τία το ΠΑ ΣΟΚ θα δι πλα σιά σει
τον αριθ μό των παι δι κών σταθ -
μών»; Εν θαρ ρύ νο ντας την «εται -
ρι κή κοι νω νι κή ευ θύν η για τη δη -
μιουρ γία ιδιω τι κών υπο δο μών
προ σχο λι κής φρο ντί δας και εκ -
παί δευ σης κι νη το ποιώ ντας τις
με σαί ες και με γά λες επι χει ρή -
σεις (κα θιε ρώ νο ντας έκ πτω ση
των σχε τι κών δα πα νών από τον
φό ρο ή τα κέρ δη.» Οι εται ρεί ες
θα απο κτή σουν «κοι νω νι κή ευ θύ -
νη» αυ γα ταί νο ντας τα κέρ δη
τους! Με την ίδια λο γι κή μειώ θη -
κε η φο ρο λο γία των επι χει ρη μα -
τι κών κερ δών, για να δη μιουρ γη -
θούν «θέ σεις ερ γα σί ας». Το απο -
τέ λε σμα εί ναι τα κέρ δη να κα -
τευ θύ νο νται στην κερ δο σκο πία
του χρη μα τι στή ρι ου και των
«σύγ χρο νων χρη μα το-οι κο νο μι -
κών προϊ ό ντων». 

Αυ τό που στην ου σία υπό σχε -
ται ο Γ. Πα παν δρέ ου αν βγει
στην κυ βέρ νη ση, εί ναι επα να φο -
ρά των «με ταρ ρυθ μί σε ων» του
Κα ρα μαν λή από την πί σω πόρ τα.
Ο κό σμος που πα λεύ ει ενά ντια
στη ΝΔ, κομ μά τι του εί ναι το με -
γα λύ τε ρο κομ μά τι της βά σης
του ΠΑ ΣΟΚ, αξί ζει κά τι πο λύ κα -
λύ τε ρο. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Τ
ο Συ νέ δριο της Νε ο λαί ας του ΠΑ ΣΟΚ τον Μάρ τη,
έδει ξε πό σο με γά λα προ βλή μα τα θα έχει το «νέο»
πρό γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ. Εκεί πέ ρα σε με με γά λη

πλειο ψη φία η αντί θε ση στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου
16 και στα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια –«μη-κρα τι κά» κα τά τη
κομ ψή έκ φρα ση του Γ. Πα παν δρέ ου. Οχι μό νο στη Νε ο -
λαία, ακού γε ται το αί τη μα ότι το ΠΑ ΣΟΚ «χρειά ζε ται αρι -
στε ρή στρο φή». Τι ση μαί νει όμως αρι στε ρή στρο φή και
κό ντρα με τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό;  

Την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα το «ρεύ μα της κοι νω νι κής
αρι στε ράς» έκα νε την εκ δή λω σή του σε κε ντρι κό ξε νο δο -
χείο της Αθή νας. Οι «θέ σεις για το προ γραμ μα τι κό συ νέ -
δριο του ΠΑ ΣΟΚ» που πα ρου σιά στη καν μι λά νε για την
ανά γκη ρή ξης με το «νε ο φι λε λεύ θε ρο μο ντέ λο» τό σο σε
επί πε δο Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης όσο και στην Ελ λά δα.   «Η
ανα δια νο μή του πα ρα γό με νου πλού του σε όφε λος των
ερ γα ζό με νων των συ ντα ξιού χων και όλων των μη προ νο -
μιού χων τά ξε ων εί ναι ο δι κός μας δρό μος και η δι κή μας
απά ντη ση στον κυ νι σμό των συ ντη ρη τι κών πο λι τι κών δυ -
νά με ων που κυ βερ νούν τη χώ ρα και στην αλα ζο νεία της
αγο ράς» ανα φέ ρει σε ένα ση μείο το κεί με νο. Αλ λού, υπε -
ρα σπί ζε ται το δη μό σιο το μέα της οι κο νο μί ας, τάσ σε ται
ενά ντια στο χτύ πη μα των συλ λο γι κών συμ βά σε ων. 

Αυ τές οι δια κη ρύ ξεις δεν αρ κούν. Πρώ τον, για τί εί ναι
ασα φείς. Τι ση μαί νει «ενί σχυ ση του δη μό σιου το μέα»;
Κα νο νι κά, θα σή μαι νε κα τάρ γη ση των ιδιω τι κο ποιή σε ων,
επα να κρα τι κο ποί η ση, όλων των επι χει ρή σε ων που έχουν
ξε που λη θεί τα προ η γού με να χρό νια. Δεν εί ναι κα νέ να ου -
το πι κό αί τη μα. Επα να κρα τι κο ποί η ση έγι νε εδώ πριν δε -
κα πέ ντε χρό νια: τα μπλε λε ω φο ρεία που εί χε δώ σει ο
Μη τσο τά κης στους «νοι κο κυ ραί ους». Και τώ ρα στη Λα τι -
νι κή Αμε ρι κή, το κύ μα αντι στρέ φε ται με την κρα τι κο ποί η -
ση ολό κλη ρων το μέ ων της οι κο νο μί ας.

Aφετηρία

Τι ση μαί νει υπε ρά σπι ση του επ ιπέ δου «των συ ντά ξε ων,
των ορί ων ηλι κίας και των ασφα λι στι κών ει σφο ρών που
βρέ θη καν στο επί κε ντρο των ασφα λι στι κών διευ θε τή σε -
ων» στη προ η γού με νη δε κα ε τία; Η αφε τη ρία για μια απά -
ντη ση από την σκο πιά των ερ γα ζό με νων θα ήταν η κα -
τάρ γη ση των αντια σφα λι στι κών νό μων της ΝΔ αλ λά και
του Ρέπ πα που έβα λαν όλα αυ τά στο στό χα στρο. 

Και από κει και πέ ρα, τέ τοιες δια κη ρύ ξεις εί ναι ανε -
παρ κείς, για τί οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία τις έχουν ξα -
να κού σει, και έχουν δια ψευ στεί. Εχουν ζή σει αρι στε ρές
κυ βερ νή σεις να ξε κι νά νε με δια κη ρύ ξεις για την υπε ρά -
σπι ση της δη μό σι ας υγεί ας, της παι δεί ας, των κοι νω νι -
κών υπη ρε σιών, για την ανα δια νο μή του πλού του, οι
οποί ες κα τέ λη ξαν ακρι βώς στο αντί θε το. Υπάρ χει αντί δο -
το σε αυ τό το εκ κρε μές; Ναι, υπάρ χει: Τα ασφα λι στι κά
Τα μεία, οι ΔΕ ΚΟ, όλα τα κοι νω νι κά αγα θά μπο ρεί να τα
προ στα τέ ψει από την κα τα στρο φι κή μα νία της αγο ράς ο
δη μο κρα τι κός έλεγ χος των ερ γα τών. Η σύ γκρου ση με
τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό για να έχει αντί κρυ σμα στην πρά -
ξη πρέ πει να ση μαί νει σύ γκρου ση με την ίδια τη «λο γι κή»
του κα πι τα λι σμού. 

Υπάρ χουν μά χες που έχου με να δώ σου με μα ζί με τα
τμή μα τα του ΠΑ ΣΟΚ που αντι στέ κο νται στη δε ξιά πο λι τι -
κή του Γ. Πα παν δρέ ου. Η πά λη για να μην πε ρά σει η
ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 εί ναι το πα ρά δειγ μα που
έρ χε ται στο μυα λό όλων, στις κι νη το ποιή σεις, στις το πι -
κές επι τρο πές βρέ θη καν δί πλα-δί πλα αγω νι στές της ρι -
ζο σπα στι κής αρι στε ράς, μέ λη και στε λέ χη του ΠΑ ΣΟΚ.
Τέ τοιες μά χες έχου με πολ λές μπρο στά μας. Αλ λά ταυ τό -
χρο να πρέ πει να ανοί ξει και στα σο βα ρά η συ ζή τη ση για
την προ ο πτι κή. Ο νε ο φι λε λευ θε ρι σμός δεν εί ναι «πρα ξι -
κό πη μα» κά ποιων αε ρι τζή δων χρη μα τι στών που άρ πα ξαν
το τι μό νι των κυ βερ νή σε ων. Εί ναι στρα τη γι κή επι λο γή
του κα πι τα λι σμού συ νο λι κά. Γι’ αυ τό η απά ντη ση δεν
μπο ρεί να εί ναι ακό μα ένα κυ βερ νη τι κό πρό γραμ μα που
θα υπό σχε ται «αν θρώ πι νη δια χεί ρι ση». Εί ναι η στρα τη γι -
κή της ανα τρο πής του συ στή μα τος. 

Νο 7672

Yπάρχει Aριστερή
αντιπολίτευση;

Bρεθήκαμε μαζί στις κινητοποιήσεις του Aρθρου 16, τώρα θα χρειαστούν και άλλες ανταρσίες



Ο
ι δια δη λώ σεις ενά ντια στο κα θε στώς Μου -
σά ραφ συ νε χί ζο νται πα ρά τις δο λο φο νί ες
του κρά τους. 

Χι λι ά δες δια δη λω τές κα τέ βη καν στους δρό μους
του Κα ρά τσι στις 12 Μάη για να υπο δε χτούν τον
δι κα στή που απο πέμ φθη κε από τον Μου σά ραφ.
Αυ τή ήταν η 64η ημέ ρα δια δη λώ σε ων που ξε κί νη -
σαν οι δι κη γό ροι και τώ ρα συμ με τέ χουν εκα τομ μύ -
ρια άν θρω ποι σε όλο το Πα κι στάν. Το κύ μα των
δια δη λώ σε ων προ κά λε σε πα νι κό στην κυ ρί αρ χη
τά ξη που κα τέ φυ γε στην πιο στυ γνή επί θε ση ενά -
ντια στο κί νη μα μέ χρι τώ ρα.  Αστυ νο μία,  και στρα -
τός του κυ ρί αρ χου κόμ μα τος  επι τέ θη καν σε διά -
φο ρα ση μεία της πό λης σκο τώ νο ντας 34 άτο μα. 

Η αστυ νο μία έκλει σε τις ει σό δους και δρό μους
σε όλη την πό λη με τε ρά στια κο ντέ ι νερ και φορ τη -
γά  για να εμπο δί σει τον κό σμο να πά ει στο αε ρο -
δρό μιο για να υπο δε χτεί τον δι κα στή. Ολό κλη ρες
πε ριο χές  εί χαν πε ρι κυ κλω θεί από παρακρατικούς
που κου βα λού σαν όπλα ενερ γώ ντας σε συ νερ γα -
σία με την αστυ νο μία. Η αι μα το χυσία εί χε σχε δια -
στεί από τους υπουρ γούς της κυ βέρ νη σης κα θώς
εί χαν δη λώ σει ανοι χτά ότι δεν θα αφή σουν τον δι -
κα στή να έρ θει στο Κα ρά τσι και να μι λή σει στους
δι κη γό ρους στο κέ ντρο της πό λης. Οι δια δη λω τές
συ νέ χι σαν απτό η τοι από τις 11πμ  ως τις 9μμ, πα -
ρά τις δο λο φο νί ες. Εκα το ντά δες δι κη γό ροι συ νέ χι -
σαν να δια δη λώ νουν έξω από το κτί ριο του Ανω τά -

του Δι κα στη ρί ου στο Κα ρά τσι ενώ χι λι ά δες απλοί
άν θρω ποι δια δή λω ναν σε διά φο ρα μέ ρη της πό -
λης. Τα κόμ μα τα της αντι πο λί τευ σης κά λε σαν σε
24ωρη απερ γία στις 14 Μάη και οι δι κη γό ροι συμ -
φώ νη σαν να συ νε χί σουν τον αγώ να τους μέ χρι να
γυ ρί σει ο δι κα στής στην θέ ση του και ο στρα τη γός
Μου σά ραφ απο μα κρυν θεί από την εξου σία. Πά νω
από 500 δι κη γό ροι κα τά φε ραν να φτά σουν στα δι -
κα στή ρια, όπου εί χε ορ γα νω θεί μια υπο δο χή για
τον δι κα στή. Το στρα τιω τι κό κα θε στώς συ νέ λα βε
τον δι κα στή και 25 δι κη γό ρους και δεν τους επέ -
τρε ψε να βγούν από το αε ρο δρό μιο για οκτώ
ώρες. Υστε ρα τους έστει λε πί σω στο Ισλα μα μπάντ
και τους απα γό ρευ σε την εί σο δο στο Κα ρά τσι για
ένα μή να.

Πρό κει ται για το πρώ το με γά λο πο λι τι κό κί νη μα
στα εφτά χρό νια της στρα τιω τι κής δια κυ βέρ νη σης.
Η φι λο πό λε μη, φι λοϊμπε ρια λι στι κή, νε ο φι λε λεύθε -
ρη πoλι τι κή του στρα τη γού Μου σά ραφ έχει ξε ση -
κώ σει ένα με γά λο κύ μα ορ γής ενά ντια στο κα θε -
στώς. Εκα το ντά δες πο λι τι κοί ακτι βι στές κα τά φε -
ραν να φτά σουν στο αε ρο δρό μιο πα ρά τα μπλό κα
και τις επι θέ σεις. «Ξέ ρου με ότι το κα θε στώς χρη σι -
μο ποιεί βία για να σπεί ρει τον φό βο ανά με σά μας,
αλ λά αυ τός ο αγώ νας θα συ νε χι στεί μέ χρι να φύ -
γει ο στρα τη γός Μου σά ραφ από την εξου σία».
Ενας ερ γα ζό με νος στις αε ρο γραμ μές που κρα τού -
σε ένα πλα κάτ ενά ντια στο στρα τιω τι κό κα θε στώς
που έχει κα τα στεί λει κά θε συν δι κα λι στι κή δρα στη -

ριό τη τα στα αε ρο δρό μια έλε γε «αυ τό το κα θε στώς
έχει ξε που λή σει δη μό σιες επι χει ρή σεις για ψί χου -
λα. Πρέ πει να φύ γει». Ενας πο λι τι κός ακτι βι στής
πα ρα τή ρη σε «το τέ λος αυ τού του στρα τιω τι κού
κα θε στώ τος εί ναι πο λύ κο ντά, ένο πλες επι θέ σεις
ενά ντια σε ει ρη νι κούς δια δη λω τές δεν πρό κει ται
να μας στα μα τή σουν». Αυ τοί που δια δή λω ναν
έτρε ξαν να αγο ρά σουν το μη νίαιο πε ριο δι κό «Σο -
σια λι στής» που που λού σαν οι σύ ντρο φοι της ορ -
γά νω σης Διε θνείς Σο σια λι στές. Το τεύ χος που κυ -
κλο φο ρεί έχει άρ θρα και ανα λύ σεις για το κί νη μα
που ανα πτύ σσε ται. 95 τεύ χη του «Σο σια λι στή»
που λή θη καν σε δι κη γό ρους, φοι τη τές, ερ γα ζό με -
νους στον κλά δο των υπη ρε σιών και ακτι βι στές
στο αε ρο δρό μιο και τα δι κα στή ρια.

Μια ευ ρεία συμ μα χία από συν δι κα λι στές, αρι στε -
ρές ορ γα νώ σεις και ευαι σθη το ποι η μέ νους πο λί τες
έχει συ γκρο τη θεί για την ορ γά νω ση της αλ λη λεγ -
γύ ης στους δι κη γό ρους. Οι Διε θνείς Σο σια λι στές
ορ γα νώ νουν ένα σε μι νά ριο την Κυ ρια κή 20 Μάη
στις 6μμ στο Κα ρά τσι με θέ μα «Ανε ξαρ τη σία της δι -
και οσύ νης και κοι νω νι κή αλ λα γή» και ομι λη τές δι κη -
γό ρους, δη μο σιο γρά φους, και συν δι κα λι στές.

Οσοι δια βά ζουν Ουρ ντού μπο ρούν να δια βά σουν

τον «Σο σια λι στή» στο δια δί κτυο στην διεύ θυν ση

www.ge o ci ti es.com/inter na tio nal so cia lis tpa ki stan

Ρι άζ Αχ μέντ
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Άλ λα 3.800 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 40.800 ευ ρώ.

Ευ χα ρι στού με όλες τις φί λες και τους φί λους της
εφη με ρί δας που ενί σχυ σαν: 

Γιώρ γος Χ. 320 ευ ρώ, Δη μή τρης Ρ. 120, Βαγ γέ λης
Μ. 60, Άγ γε λος Ε. 50, από 20 ευ ρώ οι Πα ντε λής Γ. και
Θρά σος Τ., από 10 ευ ρώ οι Άρης Π., Κων στα ντί να Χ.,
Σε βα στή Γ., Χά ρης Π.

Ευ χα ρι στού με επι πλέ ον τα σω μα τεία και τις Ομο -

σπον δί ες που απο φά σι σαν να ενι σχύ σουν οι κο νο μι κά
αγο ρά ζο ντας προ σκλή σεις για το τρι ή με ρο του “Μαρ -
ξι σμού”:  το Σύλ λο γο Ερ γα ζό με νων στην Ατ τι κή Τρά -
πε ζα, το σω μα τείο του Τζά νει ου νο σο κο μεί ου και το
σω μα τείο των Διοι κη τι κών της Ολυ μπια κής. 

Μπρο στά μας εί ναι ο “Μαρ ξι σμός”. Με γά λες και
πλού σιες συ ζη τή σεις, με γά λα και τα έξο δα της διορ -
γά νω σής του (ει ση τή ρια, προ πα γαν δι στι κό υλι κό
κλπ). Εί μα στε σί γου ροι ότι με την δι κή σας βο ή θεια
θα τα κα λύ ψου με. Ελά τε στις συ ζη τή σεις κά θε μέ ρα
και ενι σχύ στε οι κο νο μι κά όσο πε ρισ σό τε ρο μπο ρεί τε!

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Συγκλονίζεται
η Xούντα του
Mουσάραφ 
από 
απεργίες και
διαδηλώσεις
Μ

ια γε νι κή απερ γία που πα ρέ λυ σε
την οι κο νο μι κή πρω τεύ ου σα του
Πα κι στάν, το Κα ρά τσι, τη Δευτέρα

14 και Tρίτη 15 Mάη, ήταν η απά ντη ση στο
πο γκρόμ βί ας που εξα πέ λυ σαν το πε ρα σμέ -
νο Σαβ βα το κύ ρια κο οι δυ νά μεις κα τα στο λής
και οι πα ρα κρα τι κοί του δι κτά το ρα Μου σά -
ραφ. Ακό μα και ο επι κε φα λής της αστυ νο μί -
ας της πό λης ανα γκά στη κε να ομο λο γή σει
«Η πό λη έχει πα ρα λύ σει ολο κλη ρω τι κά. Τα
κα τα στή μα τα εί ναι κλει στά, και πο λύ λί γα μέ -
σα μα ζι κής με τα φο ράς κυ κλο φο ρούν στους
δρό μους.» Η χού ντα του Μου σά ραφ έστει λε
12.000 στρα τιώ τες και 3.000 κο μά ντος των
ει δι κών δυ νά με ων στο Κα ρά τσι αλ λά η απερ -
γία δεν έσπα σε, πα ρά τις δο λο φο νί ες τριών
δια δη λω τών σε μια συ νοι κία της πό λης. 

Η απερ γία απλώ θη κε σε όλες τις νό τιες
πε ριο χές της χώ ρας και σε όλες τις με γά λες
πό λεις. 

Την ίδια στιγ μή η χού ντα του Μου σά ραφ
συ νε χί ζει να προ κα λεί. Την Δευ τέ ρα βρέ θη κε
δο λο φο νη μέ νος στο σπί τι του ο Χα μάντ Ρά -
ζα, μέ λος του Ανώ τα του Δι κα στη ρί ου και
στε νός συ νερ γά της του προ έ δρου του δι κα -
στη ρί ου Μο χά μεντ Τσό ντρι που απέ πεμ ψε ο
Μου σά ραφ. Η χού ντα εί χε ζη τή σει από τον
Ρά ζα να κα τα σκευά σει «στοι χεία» εις βά ρος
του αρ χι δι κα στή, αλ λά αυ τός εί χε αρ νη θεί. Η
δο λο φο νία του θα εντεί νει την ορ γή και το
κύ μα αγώ νων ενά ντια στη χού ντα. 

ΓPAMMA AΠO TO ΠAKIΣTAN



Τ
ην προ η γού με νη εβδο μά δα στην
Θεσ σα λο νί κη η Αστυ νο μία έδει ξε
για ακό μα μια φο ρά το σκλη ρό τε -

ρο πρό σω πο της κα τα στο λής. Συ γκε κρι -
μέ να, το βρά δυ της Πα ρα σκευής 4/5 οι
πραί τo ρες του Πο λύ δω ρα προ χώ ρη σαν
στη σύλ λη ψη του φοι τη τή του ΑΠΘ Π.Κ.
με την κα τη γο ρία ότι συμ με τεί χε σε
επει σό δια τα οποία συ νέ βη σαν αρ κε τά
μα κριά από το ση μείο όπου έγι νε η σύλ -
λη ψη. Ως μο να δι κό στοι χείο για να στη -
ρι χτεί αυ τή η κα τη γο ρία ήταν ότι ο συλ -
λη φθεις φο ρού σε πα πού τσια ίδιου χρώ -
μα τος με άτο μο το οποίο η Aστυνομία
υποψιάζεται ότι είχε πάρει μέ ρος στα
επει σό δια, γε γο νός εξω φρε νι κό ακό μα
και για τις πε ριό δους της πιο σκλη ρής
δε ξιάς.   

Η ασυ δο σία της ΕΛ.ΑΣ. συ νε χί στη κε
και τις επό με νες μέ ρες κα θώς την Τρί τη
βγή κε ενα ντίον του Π. κα τα δι κα στι κή
από φα ση φυ λά κι σης μέ χρι τη δί κη (πε -
ρίο δος που μπο ρεί να κρα τή σει μέ χρι
και 18 μή νες) πα ρό λο που όλες αυ τές
τις μέ ρες πά νω από 20 άτο μα πα ρου -
σιά στη καν ως μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης
στον Ει σαγ γε λέα δια βε βαιώ νο ντας ότι
την στιγ μή των επει σο δί ων ο Π. βρι σκό -
ταν σε άλ λο ση μείο ενώ υπάρ χει και φω -
το γρα φι κό υλι κό που απο δει κνύ ει τον εν
λό γω ισχυ ρι σμό.

Το γε γο νός ότι ο φοι τη τής εί χε συλ -
λη φθεί και αθω ω θεί στο πα νεκ παι δευ τι -
κό συλ λα λη τή ριο στην Αθή να στις 8/3
(ήταν η πο ρεία που εί χε χτυ πη θεί σκλη -

ρά και απρό κλη τα από τα ΜΑΤ και σχε -
δόν 50 δια δη λω τές εί χαν συλ λη φθεί
εκεί νη την ημέ ρα με ψεύ τι κες κα τη γο ρί -
ες) σί γου ρα δεν εί ναι τυ χαίο. Η κυ βέρ -
νη ση που ολό κλη ρο τον προ η γού με νο
χρό νο προ σπά θη σε σκλη ρά να ξε που -
λή σει τα Πα νε πι στή μια σε ιδιώ τες και
απέ τυ χε λό γω του κι νή μα τος που ξε ση -
κώ θη κε με κα τα λή ψεις και δια δη λώ σεις,
προ σπα θεί πα ράλ λη λα να ποι νι κο ποιή -
σει αγω νι στές αυ τού του κι νή μα τος και
ταυ τό χρο να να αντι με τω πί σει την αντί -
στα ση του κό σμου με τρο μο κρα τι κές
με θό δους αλά Μπους και αλά Σαρ κο ζύ.

Το γε γο νός ότι αμέ σως μό λις μα θεύ -
τη κε η από φα ση εις βά ρος του Π. ορ γα -
νώ θη κε συ νέ ντευ ξη Τύ που με τη συμ με -
το χή κα θη γη τών του ΑΠΘ και συν δι κα λι -
στών της ΕΔΟΘ που κα τα δί κα σε την

ασυ δο σία της Αστυ νο μί ας δεί χνει ότι το
κί νη μα δεν πρό κει ται να αφή σει να πε -
ρά σει αυ τή η επί θε ση. Ήδη την Πέ μπτη
10/5 πραγ μα το ποι ή θη κε πο ρεία συ μπα -
ρά στα σης με τη συμ με το χή σχε δόν 300
ατό μων και την Πα ρα σκευή συ γκέ ντρω -
ση πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας στα δι κα -
στή ρια. Επό με νος σταθ μός, η απερ για -
κή πο ρεία στις 15 Μάη όπου θα δια δη -
λώ σου με όχι μό νο ενά ντια στο νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό και τα σκάν δα λα της κυ βέρ -
νη σης αλ λά και ενά ντια στην προ σπά -
θεια κα τα στο λής του κι νή μα τος. Θέ λου -
με τα συν δι κά τα να γί νουν πιο ζω τι κό
κομ μά τι αυ τής της μά χης για τί πι στεύ -
ου με ότι μα ζί θα τους τσα κί σου με φοι -
τη τές και ερ γά τες!  

Νί κος Τουρ νάς, ΣΕΚ Θεσ σα λο νί κης

Tη Δευ τέ ρα 14 Mάη πραγ μα το ποι ή θη κε πα να θη ναϊ κή εκ δή -
λω ση της Aρι στε ρής Eνό τη τας (κύ ρια φοι τη τές του ΣYN και
της KOE) στη Nο μι κή για το ποια αρι στε ρά θέ λου με, την αρι -
στε ρά που κλέ βει ψή φους και τρα μπου κί ζει ή την αρι στε ρά
της ελ πί δας και των κι νη μά των. H εκ δή λω ση έγι νε με βά ση τον
ισχυ ρι σμό της AP.EN ότι στις φοι τη τι κές εκλο γές, στην κα τα -
μέ τρη ση της Nο μι κής, όλες μα ζί οι πα ρα τά ξεις και κύ ρια η EA -
AK προ σπά θη σαν να εξα φα νί σουν ψη φο δέλ τια του ΔI KTY OY -
που κα τέ βη κε μό νο του στη Nο μι κή και όχι σαν AP.EN. Πριν
από δύο μέ ρες μά λι στα τα μέ λη της AP.EN εί χαν ορ γα νώ σει
και δια δή λω ση δια μαρ τυ ρί ας για αυ τό το θέ μα έξω από τα
γρα φεία της AP.AΣ, ορ γά νω σης που συμ με τέ χει στην EA AK. 

H εκ δή λω ση ήταν γε μά τη από κα ταγ γε λί ες για τρα μπου κι -
σμούς της EA AK σε βά ρος των με λών του ΔI KTY OY και της
νε ο λαί ας ΣYN, γε μά τη από το πο θε τή σεις που κα τα δί κα ζαν τη
βία και τη νο θεία μέ σα στο κί νη μα. Mά λι στα προ σπα θού σαν να
εμ φα νί σουν ότι η βία ήρ θε από το φό βο που προ κα λεί στην
EA AK η "με γά λη επι τυ χία" της AP.EN στις εκλο γές.

Πέ ρα από το ότι προ κα λεί έκ πλη ξη πώς το άθροι σμα των
ψή φων των πα ρα τά ξε ων της AP.EN απο τε λεί επι τυ χία, εί ναι
προ φα νές ότι κά ποιοι έχουν και κο ντή μνή μη. Oxι όμως κι
εμείς.

Eνα χρό νο πριν, στην αντι πο λε μι κή και αντι κα πι τα λι στι κή
δια δή λω ση του Eυ ρω πα ϊ κού Kοι νω νι κού Φό ρουμ της Aθή νας
στις 6 Mάη, η νε ο λαία ΣYN μα ζί με την KOE -που τώ ρα έχουν
σχη μα τί σει την AP.EN- εί χαν ορ γα νώ σει ένα όρ γιο τρα μπου κι -
σμού προς τα μέ λη της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
και του ΣEK. Mε αλυ σί δες και κα δρό νια προ σπά θη σαν να
εμπο δί σουν τα μπλοκ μας να σχη μα τι στούν και να ξε κι νή σουν
τη δια δή λω ση. 

H επι λο γή μας σαν κόμ μα ήταν ότι δεν θα αντα πο δώ σου με

την πρό κλη ση για τί ακρι βώς η βία εί ναι έξω από την πο λι τι κή
μας μέ σα στο κί νη μα. Bά λα με λοι πόν τις συ ντρό φισ σές μας
στις πρώ τες γραμ μές πε ρι φρού ρη σης των μπλοκ μας. Oι
"άντρες" του ΣYN και της KOE, όμως, ελά χι στα εν δια φέρ θη -
καν για το ποι ον εί χαν απέ να ντί τους. Tο απο τέ λε σμα ήταν δε -
κά δες συ ντρό φισ σες του ΣEK να προ πη λα κι στούν άγρια με
σε ξι στι κά και άλ λα σχό λια και πολ λές να τραυ μα τι στούν. Προ -
σω πι κά φο ρού σα κο λά ρο στο λαι μό για 20 μέ ρες με τά!

Tο χει ρό τε ρο από όλα εί ναι ότι οι δύο ορ γα νώ σεις αυ το παι -
νεύ ο νταν τις επό με νες ημέ ρες για αυ τό τους το "κα τόρ θω μα"!
Tό τε νο μι μο ποιού σαν το ξύ λο και τους τρα μπου κι σμούς σαν
δι καίω μά τους για να "τσα κί σουν το ΣEK" όπως έλε γαν, σή με -
ρα όμως έγι ναν ξαφ νι κά η αρι στε ρά της ελ πί δας και των κι νη -
μά των. Στην πραγ μα τι κό τη τα, το πα ρελ θόν τους δεί χνει ότι η
αντί θε σή τους στη βία δεν αφο ρά… τους εαυ τούς τους.

Eπι πλέ ον δύο ση μεία. Eί ναι απα ρά δε κτο ότι η AP.EN ορ γά -
νω σε δια δή λω ση ενα ντίον μί ας άλ λης αρι στε ρής πα ρά τα ξης,
με την οποία μά λι στα συ νερ γά στη κε στε νά στην διάρ κεια των
κα τα λή ψε ων. Πέ ρα από το ότι με αφορ μή τη δια δή λω ση, άφη -
σε το πε ρι θώ ριο σε μπά τσους και ασφα λί τες να μα ζευ τούν γύ -
ρω από τα γρα φεία της AP.AΣ., η ει κό να που δί νει στους φοι -
τη τές των κα τα λή ψε ων αυ τή η δια μαρ τυ ρία εί ναι απα ξιω τι κή
για την Aρι στε ρά.

Tο ίδιο και η ορ γά νω ση της εκ δή λω σης με κύ ριο θέ μα την
κα ταγ γε λιο λο γία. Aντί να συ ζη τά με για τί ο κό σμος των κα τα λή -
ψε ων δεν εκ φρά στη κε στις εκλο γές, για τί δεν κα τα φέ ρα με να
δι ώ ξου με τη ΔAΠ από τις σχο λές, ανοί γει μια εσω τε ρι κή συ ζή -
τη ση που το μό νο που κά νει εί ναι να απο γο η τεύ ει τους ανέ ντα -
χτους φοι τη τές -γι'αυ τό άλ λω στε δεν υπήρ χε ού τε ένας ανέ -
ντα χτος που να θέ λει να πα ρα κο λου θή σει μια τέ τοια συ ζή τη ση.

Δή μη τρα Λι ναρ δά κη, ΣEK Nο μι κής
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Ω
ς το "θρί αμ βο της σιω πη λής πλειο ψη φί ας που ψή φι σε υπέρ των
με ταρ ρυθ μί σε ων" χα ρα κτή ρι σε η κυ βέρ νη ση της NΔ τα απο τε λέ -
σμα τα των φοι τη τι κών και σπου δα στι κών εκλο γών που άφη σαν

τη ΔAΠ στα ίδια πε ρί που πο σο στά με πέρ σι. O ίδιος ο Kα ρα μαν λής επι -
σκέ φτη κε την Kυ ρια κή τη φι έ στα της ΔAΠ για να συγ χα ρεί τα "κα μά ρια"
του για την επι τυ χία της πρω τιάς τους. Aπό όλες αυ τές τις εξορ γι στι κές
ει κό νες, κα τα λα βαί νει κα νείς ότι τα απο τε λέ σμα τα των φοι τη τι κών εκλο -
γών φέ τος εκ φρά ζουν μια χα μέ νη ευ και ρία.

Οι πα νη γυ ρι σμοί από με ρι άς κυ βέρ νη σης ήταν ανα με νό με νοι. Oλοι, σε
εφη με ρί δες και κα νά λια, πα ρα δέ χο νται ότι η πτώ ση της ΔAΠ εί ναι τό σο
μι κρή που δεν συ νι στά πτώ ση. Kαι ότι, πα ρά τις με γά λες κι νη το ποιή σεις
για την Παι δεία την προ η γού με νη χρο νιά, τα απο τε λέ σμα τα δεν εί ναι και
πο λύ δι α φο ρε τι κά από τα περ σι νά. Aνά με σά τους και ο Pι ζο σπά στης που
την επό με νη των εκλο γών ομο λο γεί ότι "H ανά γκη αλ λα γής των συ σχε τι -
σμών πα ρα μέ νει".

Πράγ μα τι το απο τέ λε σμα δεν κα θρε φτί ζει το τε ρά στιο κί νη μα των κα -
τα λή ψε ων της τε λευ ταί ας χρο νιάς. Oι νί κες των φοι τη τών που για ένα
χρό νο πέ τα ξαν τη ΔAΠ έξω από τις σχο λές, δη μιούρ γη σαν τη με γα λύ τε -
ρη κρί ση στην κυ βέρ νη ση και ανέ τρε ψαν όλες τις νε ο φι λε λεύ θε ρες με -
ταρ ρυθ μί σεις της, φαί νε ται σαν να έμει ναν έξω από αυ τή τη μά χη. Φυ σι -
κά το ερώ τη μα που προ κύ πτει εί ναι για τί. Για τί με τά από μια τέ τοια συ -
γκλο νι στι κή και νι κη φό ρα χρο νιά για το φοι τη τι κό κί νη μα, αυ τό δεν έφτα -
σε να κα τα γρα φεί και στις εκλο γές.

H απά ντη ση βρί σκε ται στο ότι τα κι νή μα τα, όσο δυ να μι κά και ρι ζο σπα -
στι κά κι αν εί ναι, δεν κα τα γρά φο νται αυ τό μα τα στις εκλο γές. Tα απο τε -
λέ σμα τα των προ ε δρι κών εκλο γών στη Γαλ λία προ ει δο ποιού σαν γι'αυ τό
ήδη μια βδο μά δα πριν τις φοι τη τι κές εκλο γές εδώ. Xω ρίς να έχει συ -
γκρο τή σει τη δι κή του πο λι τι κή δύ να μη, το με γα λύ τε ρο κί νη μα σε ολό -
κλη ρη την Eυ ρώ πη που έστει λε το Eυ ρω σύ νταγ μα και το Nό μο Πρώ της
Aπα σχό λη σης στα σκου πί δια δεν κα τά φε ρε να κα τα γρα φεί στις εκλο γές.

Mηχανισμοί

Eνά ντια στην προ ο πτι κή να γί νει το ίδιο κι εδώ, πα τού σε το προ η γού -
με νο διά στη μα η πρό τα ση της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA για το κοι νό κα τέ -
βα σμα του μπλοκ των κα τα λή ψε ων στις φοι τη τι κές εκλο γές. Hταν μια
πρό τα ση που θα έδι νε την ευ και ρία στους φοι τη τές των κα τα λή ψε ων να
στη ρί ξουν το δι κό τους αγώ να όπως τό σο και ρό και να εξα φα νί σουν της
ΔAΠ από τις σχο λές. Tο ότι δεν υλο ποιή θη κε σή μαι νε ότι οι εκλο γές έγι -
ναν όπως κά θε χρο νιά. Mε τη ΔAΠ να ορ γα νώ νει εκ δρο μές και πάρ τυ, με
την ΠAΣΠ να την αντι γρά φει και με τους μη χα νι σμούς τους σε πλή ρη
ενερ γο ποί η ση. Kι όλοι ξέ ρουν πως όταν αυ τοί οι μη χα νι σμοί μπαί νουν σε
κί νη ση κα μιά πα ρά τα ξη δεν μπο ρεί από μό νη της να τους κο ντρά ρει.

Tο πό σο δί κιο εί χε η Πρω το βου λία ΓE NO BA όταν έκα νε αυ τήν την
πρό τα ση φαί νε ται τώ ρα από τα απο τε λέ σμα τα. Παρά τις έντο νες προ -
σπά θει ές της, δεν εί χε τις δυ νά μεις που χρειά ζο νταν για να ανα τρέ ψει
μό νη της το κλί μα. Στις περ σι νές εκλο γές εί χε συ γκε ντρώ σει πα νελ λα δι -
κά 736 ψή φους σε AEI και TEI, ενώ φέ τος έμει νε στους 644.

H γε νι κή ει κό να των απο τε λε σμά των δεν αλ λά ζει από τη μι κρή άνο δο
που ση μεί ω σαν οι δυ νά μεις της EA AK. Mία αύ ξη ση της τά ξης του 1% δεν
αντα να κλά σε κα μιά πε ρί πτω ση το κί νη μα της τε λευ ταί ας χρο νιάς. Πολύ
πε ρισ σό τε ρο το κί νη μα δεν εκ φρά ζε ται στο απο τέ λε σμα της AP.EN που
με δι ά φο ρους τρό πους προ σπα θεί να αυ το πα ρου σια στεί ως μια με γά λη
ενω τι κή πα ρά τα ξη, ως η "έκ πλη ξη" των φε τι νών εκλο γών. Oι θρι αμ βο λο γί -
ες δεν κρύ βουν το γε γο νός ότι οι πα ρα τά ξεις που συμ με τεί χαν στην
AP.EN άθροι σαν απλά τις ψή φους τους χω ρίς να δη μιουρ γή σουν κα μιά
δυ να μι κή, αφού η πλειο ψη φία των φοι τη τών γνώ ρι ζε ότι δεν πρό κει ται για
τί πο τα άλ λο από ένα "δί κτυο" πα ρα τά ξε ων γύ ρω από τα ΔA PAΣ του ΣYN.

H χα μέ νη ευ και ρία των φοι τη τι κών εκλο γών δεν ση μαί νει το στα μά τη -
μα του κι νή μα τος και των αγώ νων ενά ντια στη Γιαν νά κου και τον Kα ρα -
μαν λή. Πριν από ένα χρό νο, τέ τοιες μέ ρες ακρι βώς ήταν που ξε σπού σαν
οι πρώ τες κα τα λή ψεις. H πρω τιά της ΔAΠ στις περ σι νές εκλο γές δεν εί -
χε κα τα φέ ρει να στα μα τή σει το ξε δί πλω μα του κι νή μα τος ού τε και την
κλι μά κω σή του. Πολύ πε ρισ σό τε ρο δεν μπο ρεί να το εμπο δί σει σή με ρα
που οι φοι τη τές έχουν την εμπει ρία της τε λευ ταί ας χρο νιάς, αι σθά νο νται
και εί ναι νι κη τές από τη σύ γκρου ση με την κυ βέρ νη ση και έχουν απο φα -
σί σει ότι δεν πρό κει ται σε κα μιά στιγ μή να την αφή σουν να προ χω ρή σει
τις επι θέ σεις της.

Tο συ μπέ ρα σμα που μπο ρούν να βγά λουν οι φοι τη τές των κα τα λή ψε -
ων από τις φε τι νές εκλο γές εί ναι ότι χρειά ζο νται πε ρισ σό τε ρες ενω τι κές
κι νή σεις και πρω το βου λί ες, που θα τους δί νουν φω νή σε όλα τα επί πε δα
και θα ανοί γουν το δρό μο για νί κες σε όλα τα μέ τω πα. Kαι ότι για να γί -
νο νται αυ τές πρά ξη εί ναι απα ραί τη τη μια πιο δυ να τή και με γά λη Πρω το -
βου λία ΓE NO BA στις σχο λές.

� Λένα Bερδέ

Ποια παράταξη καταγγέλει τους τραμπουκισμούς
όταν τρώει ξύλο και τους παινεύει όταν δίνει;

ΦOITHTIKEΣ
EKΛOΓEΣ
Mια χαμένη ευκαιρία

Nα φράξουμε το δρόμο 
στην υστερία του Πολύδωρα



Σ
τις 17-19 Μάη γί νε ται στο Στά διο
Ει ρή νης και Φι λί ας το 26ο Συ νέ -
δριο  του Ερ γα τι κού Κέ ντρου Αθή -

νας. Tα τρία χρό νια που με σο λά βη σαν
από το προ η γού με νο συ νέ δριο ήταν ου -
σια στι κά τα τρία χρό νια της δια κυ βέρ νη -
σης της ΝΔ, όπου το ερ γα τι κό κί νη μα δεν
άφη σε ανα πά ντη τη κα μία από τις επι θέ -
σεις της κυ βέρ νη σης. 

Ολη αυ τή την τριε τία δό θη καν τε ρά -
στιες μά χες. Από τις μά χες των συμ βα -
σιού χων για μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά,
μέ χρι τις μά χες των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων,
των ναυ τερ γα τών, τις μά χες ενά ντια στη
διεύ ρυν ση του ωρα ρί ου των κα τα στη μά -
των, μέ χρι τις μά χες των ΔΕ ΚΟ ενά ντια
στη διά λυ ση των κα νο νι σμών ερ γα σί ας
και τις ιδιω τι κο ποιή σεις. Ολες αυ τές οι
μά χες ανά γκα σαν την κυ βέρ νη ση της ΝΔ
να ανα βά λει επ’ αό ρι στον την εφαρ μο γή
της νε ο φι λέ λευ θε ρης ατζέ ντας της.   Ει -
δι κά την τε λευ ταία χρο νιά που κα θο ρί -
στη κε από τους αγώ νες της Παι δεί ας, με
τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις και την απερ -
γία διαρ κεί ας των δα σκά λων, έδω σαν το
τε λειωτι κό χτύ πη μα στο πρό γραμ μα των
νε ο φι λε λεύ θε ρων «με ταρ ρυθ μί σε ων» της
κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή.   

Ολες αυ τές οι μά χες έχουν οδη γή σει
αυ τή τη στιγ μή την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν -
λή στην πιο με γά λη κρί ση της. Οι τε ρά -
στιες δια στά σεις που πή ρε το σκάν δα λο
των δο μη μέ νων ομο λό γων, εί ναι απο τέ -
λε σμα της συ νο λι κής δυ σα ρέ σκει ας της
ερ γα τι κής τά ξης και της ορ γής που
έχουν ξε ση κώ σει τρία χρό νια επι θέ σε ων
και αγώ νων. Αυ τή η ορ γή εκ φρά ζε ται με
το σύν θη μα της πα νερ γα τι κής απερ γί ας
στις 15 Μάη, «φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να».  

Αυ τές οι μά χες όπως και αυ τές που
έρ χο νται, θα μπο ρού σαν να έχουν δι α φο -
ρε τι κή έκ βα ση αν υπήρ χε πιο ενερ γή
στή ρι ξη από την πλευ ρά του Ερ γα τι κού
Κέ ντρου Αθή νας. Το ΕΚΑ δεν έπαι ξε το
ρό λο που θα μπο ρού σε στη ρί ζο ντας
ενερ γά αυ τές τις μά χες. Μέ σα στη δύ να -
μή του βρί σκε ται το με γα λύ τε ρο κομ μά τι
της ερ γα τι κής τά ξης στις ΔΕ ΚΟ, στις

τρά πε ζες, στα ερ γο στά σια. Το ΕΚΑ θα
μπο ρού σε να ανα λά βει πρω το βου λί ες
συ ντο νι σμού και στή ρι ξης των μα χών όχι
μό νο για να συ μπα ρα στα θεί  στο με γά λο
κί νη μα των φοι τη τών και των εκ παι δευ τι -
κών αλ λά και για να πα λέ ψει τα ζη τή μα τα
των απο λύ σε ων, της επί θε σης στο οκτά -
ω ρο, τη μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά. 

Ολο αυ τό το διά στη μα κι νή θη κε στη
σκιά της ΓΣΕΕ. Ο ρό λος του ΕΚΑ πε ριο ρί -
στη κε στο να επι κυ ρώ νει τις απο φά σεις
της ΓΣΕΕ και να συμ με τέ χει  συμ βο λι κά
από την πλευ ρά του στην όποια μορ φή
δρά σης απο φά σι ζε η συν δι κα λι στι κή γρα -
φειο κρα τία. Απο τέ λε σμα ήταν η δρά ση
του ΕΚΑ να εί ναι σε πλή ρη ανα ντι στοι χία
με τις μά χες που άνοι ξαν από τα κά τω. 

Οι μά χες όμως βρί σκο νται μπρο στά
μας. Η κυ βέρ νη ση ελ πί ζει ότι με την απο -
πο μπή του Τσι του ρί δη θα μπο ρέ σει να
κερ δί σει τη συ ναί νε ση του συν δι κα λι στι -
κού κι νή μα τος. Ομως για εκα το ντά δες χι -
λι ά δες ερ γα ζό με νους η προ ο πτι κή δεν
βρί σκε ται στην τα κτι κή της συ ναί νε σης

αλ λά σε αυ τή της σύ γκρου σης. Ακό μα
και κα τά τη διάρ κεια του συ νε δρίου του
ΕΚΑ οι συμ βα σιού χοι του ΥΠ.ΠΟ. θα βρί -
σκο νται στο δρό μο πραγ μα το ποιώ ντας
24ωρη απερ γία στις 18 Μάη. Οι δά σκα -
λοι και οι κα θη γη τές ετοι μά ζο νται για νέο
γύ ρο απερ γιών από το Σε πτέμ βρη, ενώ
οι φοι τη τές εί ναι έτοι μοι να ξα να πιά σουν
το νή μα των κα τα λή ψε ων σε οποια δή πο -
τε από πει ρα εφαρ μο γής του νό μου πλαι -
σίου. Και την ίδια στιγ μή ανοι χτή πα ρα -
μέ νει το ποια θα εί ναι η επό με νη απά ντη -
ση στο σκάν δα λο της  κλο πής των ασφα -
λι στι κών τα μεί ων.   

Γι’ αυ τό το 26ο Συ νέ δριο χρειά ζε ται να
εί ναι συ νέ δριο δρά σης που θα ση μα το -
δο τή σει την αλ λα γή πλεύ σης του ΕΚΑ.
Να εγκα τα λεί ψει τη γραμ μή της συμ βο λι -
κής δρά σης και να στα θεί στο ύψος των
πε ρι στά σε ων παίρ νο ντας πρω το βου λί ες
που θα ενώ νουν τις μά χες και θα τους δί -
νουν προ ο πτι κή σύ γκρου σης με την πο λι -
τι κή της αγο ράς, του κα πι τα λι σμού και
του πο λέ μου. 
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ΣYNEΔPIO TOY EKA

Xρειάζεται να αλλάξει
γραμμή πλεύσης

MHTΣOΣ KΩΣTOΠOYΛOΣ:

H αλήθεια
για τον ΣYPIZA

Οι συμ βα σιού χοι της ΕΡΤ δώ σα με όλη την προ η γού με νη πε ρίο δο μία με γά λη
μά χη για τη μο νι μο ποί η σή μας. Ορ γα νω θή κα με σε σύλ λο γο και απο φα σί σα με

να πα λέ ψου με για το δι καίω μά μας στη μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά χω ρίς να πε ρι -
μέ νου με τις υπο σχέ σεις της κυ βέρ νη σης της ΝΔ. Ορ γα νώ σα με μα ζί με άλ λα κομ -
μά τια συμ βα σιού χων κι νη το ποιή σεις, από την πε ρίο δο της κυ βέρ νη σης Ση μί τη και
συ νε χί σα με, αμέ σως με τά την εκλο γή της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή, κό ντρα στην
κυ βέρ νη ση των ψε μά των.

Αυ τή η μά χη εί χε απο τέ λε σμα για εμάς αφού έχου με κερ δί σει τη μο νι μο ποί η ση
αν και ακό μα έχου με δρό μο μπρο στά μας αφού δεν έχου με τα κτο ποι η θεί πλή ρως.
Εν τω με τα ξύ χι λι ά δες συμ βα σιού χοι κιν δυ νεύ ουν να βρε θούν στο δρό μο με τά και
την πρό σφα τη από φα ση του Αρεί ου Πά γου. Η θε τι κή εξέ λι ξη που υπήρ χε σε ένα
με γά λο κομ μά τι συμ βα σιού χων της ΕΡΤ θα μπο ρού σε να υπάρ χει σε όλα τα κομ -
μά τια των συμ βα σιού χων αν υπήρ χε ένας κα λύ τε ρος συ ντο νι σμός στη δρά ση μας.
Αυ τό το ρό λο θα μπο ρού σε να τον παί ξει το ΕΚΑ αφού στη δύ να μή του βρί σκο νται
δε κά δες χι λι ά δες συμ βα σιού χοι, αλ λά και η πλειο ψη φία της ερ γα τι κής τά ξης. 

Το 26ο συ νέ δριο του ΕΚΑ χρειά ζε ται να αντα πο κρι θεί στις ανά γκες για δρά ση
στη γραμ μή της σύ γκρου σης με την πο λι τι κή του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού, με την πο -
λι τι κή της ανα σφά λειας, των δια λυ μέ νων ερ γα σια κών σχέ σε ων και της λι τό τη τας
που τα τε λευ ταία χρό νια πά νε να γί νουν κα θε στώς σε όλους τους ερ γα τι κούς χώ -
ρους. Μία κοι νή έκ φρα ση των αντι προ σώ πων που κι νού νται σε αυ τήν την κα τεύ -
θυν ση μπο ρεί να δη μιουρ γή σει μία νέα δυ να μι κή και μέ σα στο συ νέ δριο και στους
αγώ νες που έχου με μπρο στά μας.     

Ει ρή νη Φω τέ λη, σύ νε δρος ΕΚΑ  

Τ
ην Τρί τη 8 Μάη εί δε το φως της δη μο σιό τη τας ανοι χτή επι -
στο λή του Μή τσου Κω στό που λου με την οποία ανα κοι νώ νει
την απο χώ ρη σή του από την ΚΕ ΔΑ. Ο Μ. Κω στό που λος κά νει

αυ τή την κί νη ση, καυ τη ριά ζο ντας τις με θο δεύ σεις του ΣΥΝ ενό ψει
των επερ χό με νων εκλο γών. Αυ τό που λέ ει εί ναι ότι «οι σύμ μα χοι»
του ΣΥΝ τί πο τα δεν έχουν δι δα χθεί από την εμπει ρία τριών χρό νων. 

Ανα φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά: «Όλες οι δυ νά μεις που συ νερ γά στη -
καν με το Συ να σπι σμό στις βου λευ τι κές εκλο γές του 2004 στα πλαί -
σια του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, δια πί στω σαν την επο μέ νη κιό λας αυ τών των εκλο -
γών ότι το κόμ μα αυ τό, για λό γους δο μής και πο λι τι κών γραμ μών
στο εσω τε ρι κό του, δεν θέ λει και δεν μπο ρεί να αντέ ξει αυ τό που
λέ νε συ νερ γα σία αρ χών. Και εξη γεί ται αυ τό από το γε γο νός ότι θέ -
λει να έχει ελεύ θε ρα τα χέ ρια του για όποι ες άλ λες επι λο γές προ -
κύ πτουν ανά λο γα με τις πε ρι στά σεις. Μό νο όταν έρ χε ται η ώρα των
βου λευ τι κών εκλο γών και δεν έχει πε ρι θώ ρια για άλ λες γε νι κό τε ρες
επι λο γές, κά νει τα πά ντα προ κει μέ νου να μπει στη Βου λή.»

Η κα τά στα ση επι δει νώ θη κε, όπως ανα φέ ρει ο Κω στό που λος, ήδη
πριν από τις Ευ ρω ε κλο γές του Ιο ύ νη του 2004. Ηταν η πε ρίο δος
που ΗΠΑ και ΕΕ προ ω θού σαν το «Σχε δίου Aνάν» για να εξα σφα λί -
σουν τον έλεγ χο της Κύ πρου και ο τό τε πρό ε δρος του ΣΥΝ ο Ν.
Κων στα ντό που λος, πή γε ως πρό ε δρος του ΣΥ ΡΙ ΖΑ στο Συμ βού λιο
των πο λι τι κών αρ χη γών για να πει «ναι», γρά φο ντας στα πα λιά του
τα πα πού τσια τις όποι ες δι α φω νί ες των «συμ μά χων» και τις «πο λι τι -
κές» δια δι κα σί ες του ΣΥ ΡΙ ΖΑ και της Πρω το βου λί ας για τη Συ σπεί -
ρω ση της Αρι στε ράς. Τό τε ακού στη κε η πε ρί φη μη φρά ση «γί να με
γλά στρες του ΣΥΝ» από τον ίδιο τον Mανώλη Γλέζο. 

Tίτλος

Ομως, το πά θη μα δεν έγι νε μά θη μα. Ο Μ. Κω στό που λος επι ση -
μαί νει ότι: «Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ως σχή μα συ νερ γα σί ας, με τά τις βου λευ τι κές
εκλο γές του 2004, δεν υπάρ χει στην πραγ μα τι κό τη τα, πα ρά μό νο
ως τί τλος για να εκ φω νεί ται στη Βου λή και στις τε λε τές. Πα ρα μο νή
δη μο τι κών εκλο γών του 2006 ο ΣΥΝ προ σπα θεί να τον ενερ γο ποιή -
σει. Το επι τυγ χά νει ως ένα βαθ μό. Αλ λά πα ρά τις δια βε βαιώ σεις
του και τις σχε τι κές απο φά σεις του συ νε δρίου του, συ νερ γά ζε ται
με το ΠΑ ΣΟΚ σε εκτε τα μέ νη κλί μα κα και με τά από αυ τές τις εκλο -
γές ανε μί ζει την υπό θε ση της «Ανοι χτής Πό λης» στην Αθή να για να
πα ρα κάμ ψει τις ανη συ χί ες των «συμ μά χων» του από το χώ ρο της
Αρι στε ράς.» Και συ νε χί ζει με την πε ρι γρα φή γεγονότων που ονο μά -
ζει  «ανάρ μο στο «πά ρε-δώ σε» ερή μην του κό σμου της Αρι στε ράς
για πό στα και για έδρες». 

Η στα γό να που έκα νε το πο τή ρι να ξε χει λί σει για τον Μ. Κω στό -
που λο ήταν το γε γο νός ότι στις 30 Απρί λη το ΚΣ της ΚΕ ΔΑ απο φά -
σι σε να μην συμ με τέ χει στο «νέο ΣΥ ΡΙ ΖΑ» και πέ ντε μό λις μέ ρες με -
τά στις 5 Mάη άλ λα ξε τη θέ ση του. «Δεν μπο ρώ να εθε λο τυ φλώ άλ -
λο μπρο στά σε έναν απρο κά λυ πτο πο λι τι κό εμπαιγ μό κα θο δη γού -
με νο από την ηγε σία του ΣΥΝ» ση μειώ νει προς το τέ λος της επι -
στο λής του. 

Η «εθε λο τυ φλία»,  τα εξευ τε λι στι κά «πά ρε δώ σε για πό στα και
έδρες» έχουν πο λι τι κές ρί ζες. Ο ΣΥΝ πα ρά τις δια κη ρύ ξεις του για
έκ φρα ση του ρι ζο σπα στι σμού των κι νη μά των πα ρα μέ νει προ ση λω -
μέ νος στην στρα τη γι κή του Κόμ μα τος της Ευ ρω πα ϊ κής Αρι στε ράς,
στο οποίο πρω το στά τη σε μα ζί με την Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση
της Ιτα λίας και το KK Γαλλίας. Μια στρα τη γι κή που ο ορί ζο ντάς της
τε λειώ νει στην δια χεί ρι ση του συ στή μα τος και όχι στην σύ γκρου ση
με τις επι λο γές του. Ολα τα χαρ τιά που εί ναι γραμ μέ να τα σχέ δια
των δια κη ρύ ξε ων του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, τα λι γό τε ρο ή πε ρισ σό τε ρο «προ ω -
θη μέ να», δεν αξί ζουν τί πο τα από τη στιγ μή που από την πλευ ρά της
ηγε σί ας του ΣΥΝ δεν έχει ακου στεί μια φρά ση κα τα δί κης για την
συμ με το χή της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης στην κυ βέρ νη ση Πρό -
ντι που συ νε χί ζει την πο λι τι κή του πο λέ μου και του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού. Οι διά φο ροι «σύμ μα χοι» του ΣΥΝ όλα αυ τά τα χρό νια επέ με -
ναν να βά ζουν τον πή χη των πο λι τι κών τους ορι ζό ντων τό σο χα μη -
λά, να μοι ρά ζο νται την απαι σιο δο ξία και τον «ψεύ τι κο» ρε α λι σμό
της ηγε σί ας του ΣΥΝ. H AKOA, η KOE, η ΔEA γύρισαν πλάτη στις
προτάσεις του M.Kωστόπουλου και προτίμησαν τα “ανταλλάγματα”
του ΣYN. Το απο τέ λε σμα εί ναι αυ τές οι απο καρ διω τι κές πε ρι γρα -
φές του Μ. Κω στό που λου. 

Το κί νη μα και οι αγώ νες αξί ζουν όντως μια κα λύ τε ρη Αρι στε ρά
από αυ τή. Μια αρι στε ρά ρι ζο σπα στι κή και αντι κα πι τα λι στι κή, στις
πρά ξεις όχι στα πα χιά λό για. Για αυ τή την Αρι στε ρά το ΣΕΚ έδω σε
και θα συ νε χί σει να δί νει όλες του τις δυ νά μεις. 

Λέανδρος Mπόλαρης
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T
ο σύν θη μα "Φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να" κυ -
ριάρ χη σε στην πα νερ γα τι κή απερ γία και
δια δή λω ση των συν δι κά των στις 15 Mάη.

Xι λι ά δες ερ γα ζό με νοι από εκα το ντά δες ερ γα τι -
κούς χώ ρους έκ φρα σαν την ορ γή τους για το
σκάν δα λο των ομο λό γων και έστει λαν το μή νυ μα
ότι θα συ νε χί σουν τη σύ γκρου ση με τους κλέ -
φτες της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή.

"Aπερ γού με και δια δη λώ νου με σή με ρα για το
σκάν δα λο των ομο λό γων, για να σώ σου με τα τα -
μεία μας και την ασφά λι σή μας", μας εί πε ο Γιώρ -
γος Φί λος ερ γα ζό με νος στην Eμπο ρι κή Tρά πε ζα,
"Tα λε φτά πή γαν για κομ μα τι κούς σκο πούς της
κυ βέρ νη σης. Στη χώ ρα μας δεν εφαρ μό ζο νται οι
νό μοι, ενώ οι νό μοι που υπάρ χουν δεν εί ναι υπέρ
του ερ γα ζό με νου. Eνα δυ να τό ερ γα τι κό λαϊ κό κί -
νη μα, όμως, μπο ρεί να επι βά λει τη θέ λη σή του.
Xρειά ζε ται να προ ε τοι μά ζου με τους αγώ νες κα -
θη με ρι νά στους χώ ρους δου λε ι άς, με συ ζή τη ση
μπο ρού με να κι νη το ποιή σου με το κό σμο. Yπάρ χει
ορ γή αλ λά και φό βος. Θε ω ρώ ότι το σκάν δα λο
δεν εί ναι μό νο του, εί ναι μια ολό κλη ρη πο ρεία
δια κυ βέρ νη σης που τώ ρα φτά νει στο απο κο ρύ -
φω μα. Για μέ να δεν εί ναι καν υπό συ ζή τη ση ότι
πρέ πει να ρί ξου με την κυ βέρ νη ση".

Tο Πε δίο του Aρε ως γέ μι σε από ερ γα ζό με νους
στη ΔEH, στις τρά πε ζες, στα τα χυ δρο μεία, στον
OΣE, στην EY ΔAΠ, στον OTE, στις εφο ρί ες,
στους δή μους, στα νο σο κο μεία και τα σχο λεία.
Eντυ πω σια κή ήταν και η εμ φά νι ση των ερ γα ζό με -
νων στα MME, με τα πα νό της E.T.I.T.A. "Oι τε χνι -
κοί εί ναι ψυ χή της τη λεό ρα σης", της EΠHEA, του
δια σω μα τεια κού ορ γά νου των συ νερ γα ζό με νων
ενώ σε ων.

Στο δρό μο βρέ θη καν και οι ερ γα ζό με νοι από
την τσι γα ρο βιο μη χα νία Kε ρά νης. "Aπερ γού με σή -
με ρα αφε νός για τα δο μη μέ να ομό λο γα, αφε τέ -
ρου για την εται ρία Kε ρά νης", μας εί πε ο Nί κος
Σώ κας, γραμ μα τέ ας του Σω μα τεί ου Eρ γα ζό με -
νων, "Eί μα στε 24 μή νες απλή ρω τοι και πα λεύ ου με
να πά ρου με τα χρή μα τά μας αλ λά και την επα να -
λει τουρ γία του ερ γο στα σί ου που εί ναι εδώ και
13-14 μή νες κλει στό.H διοί κη ση εί ναι εξα φα νι σμέ -
νη και το υπουρ γείο Aπα σχό λη σης, ο Για κου μά -
τος δη λα δή, έχει προ βεί σε ένα κά ρο ανα κοι νώ -
σεις υπο σχό με νος ότι θα μας δώ σει λύ ση και λύ -
ση δε βλέ που με. Tό σο και ρό προ σπα θού με μό νοι
μας, 142 ερ γα ζό με νοι, να επι βιώ σου με και θα συ -
νε χί σου με. Δι ό τι εί ναι οι κό ποι μι ας ζω ής, εγώ για
πα ρά δειγ μα εί μαι 30 χρό νια στο ερ γο στά σιο και
υπάρ χουν συ νά δελ φοι που εί ναι και πε ρισ σό τε -
ρα".

Στη συ γκέ ντρω ση συμ με τεί χαν και πολ λά Eρ -
γα τι κά Kέ ντρα της επαρ χί ας, όπως της Kαρ δί -
τσας, της Θή βας, του Λου τρα κίου-Πε ρα χώ ρας.
"Δια δη λώ νου με σή με ρα με από φα ση της ΓΣEE
και της AΔE ΔY για το θέ μα των ομο λό γων", μας
εί πε ο Γιώρ γος Kα πρά νας, γε νι κός γραμ μα τέ ας
του EK Kαρ δί τσας, "Mι λά με για μια υπό θε ση,
όπου τα ασφα λι στι κά τα μεία των ερ γα ζό με νων
έχουν τε ρά στιες απώ λει ες. Zη τά με σή με ρα με
την απερ γία μας να επι στρα φούν όλα τα κλεμ μέ -
να λε φτά για τί πρό κει ται για κλεμ μέ να. Πή ρα με
την από φα ση σαν Eρ γα τι κό Kέ ντρο να κα τέ βου με
στην Aθή να να δια δη λώ σου με όλοι μα ζί και έτσι

ήρ θα με ένα λε ω φο ρείο από την Kαρ δί τσα. O
αγώ νας μας πρέ πει να εί ναι διαρ κής, για τί εμείς
οι ίδιοι πρέ πει να αγω νι ζό μα στε για τα δι καιώ μα -
τά μας και τα λε φτά που έχου με δου λέ ψει".

Mε το πα νό τους "Kοι νω νι κή ευαι σθη σία και όχι
Aναι σθη σία" συμ με τεί χαν οι ερ γα ζό με νοι στα Kέ -
ντρα Δη μιουρ γι κής Aπα σχό λη σης Παι διών.
"Yπάρ χουν 240 τέ τοια κέ ντρα σε όλη την Eλ λά δα
και απει λού μα στε με κλεί σι μο μέ σα στο 2008 κα -
θώς τε λειώ νει η χρη μα το δό τη ση από την EE",
μας εί πε η Xρι στί να Kό κο τα, πρό ε δρος του Πα -
νελ λή νιου Συλ λό γου Eρ γα ζό με νων στα KΔAΠ-
KΔAΠ MEA, "Πρέ πει να βρε θούν λε φτά από τον
κρα τι κό προϋ πο λο γι σμό για εμάς, αλ λά κά τι τέ -
τοιο δεν έχει γί νει προς το πα ρόν. Eί μα στε μα ζί
με τα προ γράμ μα τα 'Bο ή θεια στο Σπί τι', υπα γό -
μα στε στις Δη μο τι κές Eπι χει ρή σεις αλ λά και τα
Kέ ντρα Hμε ρή σι ας Φρο ντί δας Hλι κιω μέ νων, ό,τι
απο τε λεί δη λα δή τον ιστό της κοι νω νι κής πο λι τι -
κής πά νε να δια λύ σουν.

Συμβασιούχοι

Eί μα στε 1000 ερ γα ζό με νοι, εξυ πη ρε τού με κα -
θη με ρι νά 20 χι λι ά δες παι διά σε όλη την Eλ λά δα
και μά λι στα από τα 240 κέ ντρα τα 34 εί ναι για
παι διά με ει δι κές ανά γκες. Tα κέ ντρα έχουν και
κοι νω νι κό και παι δα γω γι κό χα ρα κτή ρα, δη λα δή
εξυ πη ρε τούν τους ερ γα ζό με νους γο νείς, τις ερ -
γα ζό με νες μη τέ ρες για τί εί ναι δω ρε άν και έχουν
τα παι διά τους σε κα λό πε ρι βάλ λον, μα θαί νουν
πράγ μα τα, ψυ χα γω γού νται κλπ. Δεν εί ναι βρε φο -
νη πια κοί, εί ναι από παι διά ηλι κίας έξι ετών και πά -
νω και λει τουρ γούν από το με ση μέ ρι μέ χρι το
βρά δυ. Eί ναι πλαι σιω μέ να με μου σι κούς, ει κα στι -
κούς, φι λό λο γους δά σκα λους, γυ μνα στές. Eί ναι
κά τι που δεν υπήρ χε και αντί να λέ νε ότι θα κά -
νουν κι άλ λα, πά νε να τα κλεί σουν. Oι αρ μό διοι
μας λέ νε πολ λά πράγ μα τα προ φο ρι κά, ότι θα τα
συ νε χί σουν, ότι θέ λουν, αλ λά δεν υπάρ χει κα μιά
επί ση μη ανα κοί νω ση ή δέ σμευ ση που να μας κα -
τυ χυ ρώ νει. Δεν έχουν κα τα λά βει το έρ γο μας, δεν
τους νοιά ζει που άν θρω ποι κα ταρ τι σμέ νοι εί μα -
στε συμ βα σιού χοι, όπως δεν τους νοιά ζει ότι δια -
λύ ο ντας αυ τά τα κέ ντρα θα χτυ πή σουν τους ερ -

γα ζό με νους γο νείς".
Tον τό νο σε ολό κλη ρη τη δια δή λω ση ως τη

Bου λή την έδι ναν τα μπλοκ της Eρ γα τι κής Aλ λη -
λεγ γύ ης και του ΣEK με συν θή μα τα όπως "O Kε -
δί κο γλου να πά ει φυ λα κή, βάλ τε συμ βα σιού χο
αρ χι δι κα στή" και "Λι τό τη τα Aνερ γία Kα τα στο λή,
Kά τω η κυ βέρ νη ση του Kα ρα μαν λή". Mα ζί τους
βά δι σαν με τα πα νό τους οι ερ γα ζό με νοι της
Πρω το βου λί ας ΓE NO BA στα νο σο κο μεία και στις
τρά πε ζες, οι φοι τη τές της Πρω το βου λί ας ΓE NO -
BA κα θώς και οι Fi nan ci al Cri mes από τα MME
που έπαι ξαν ση μα ντι κό ρό λο για να απερ γή σει ο
κλά δος τους την ίδια μέ ρα και να ενώ σει τα αι τή -
μα τά του με αυ τά όλων των ερ γα ζό με νων.

"Oσο με γα λώ νει η σύ γκρου ση με την κυ βέρ νη -
ση, τό σο πε ρισ σό τε ρο θα γί νε ται προ σπά θεια
από τα πά νω να στα μα τή σει η δρά ση των ερ γα ζό -
με νων", μας εί πε ερ γα ζό με νη στην τρά πε ζα
Alpha, "Στο χώ ρο μου χτες έρ χο νταν με γα λο στε -
λέ χη και έπια ναν έναν έναν τους ερ γα ζό με νους
για να τους πουν να μην απερ γή σουν. Συ γκε κρι -
μέ να έπια ναν αυ τούς που προ έρ χο νται από την
Iο νι κή και τους έλε γαν ότι δεν χρειά ζε ται να
απερ γή σε τε εσείς για τί εί στε ήδη στο IKA και δε
σαν αφο ρά το θέ μα με τα τα μεία. Mε σκο πό φυ σι -
κά να δια σπά σουν τους ερ γα ζό με νους με τα ξύ
τους αλ λά και να τρο μο κρα τή σουν όσους ήθε λαν
να συμ με τέ χουν".

"Aπερ γού με για κα λύ τε ρες συν θή κες δου λε ι άς,
για κα λύ τε ρους μι σθούς, για προ σλή ψεις εκεί
που υπάρ χουν πολ λά κε νά όπως στα νο σο κο μεία,
για συ ντά ξεις σε χρό νο και σε χρή μα που να μπο -
ρού με να τις χα ρού με", μας εί πε η Eλέ νη Σέτ τα
ερ γα ζό με νη στο Tζά νειο, "H κυ βέρ νη ση έχει τα -
κτο ποιή σει φί λους, κου μπά ρους και συγ γε νείς
και γι'αυ τό όλοι εί ναι εξορ γι σμέ νοι. Mό νο αν κι νη -
το ποι η θού με όλοι οι ερ γα ζό με νοι μπο ρού με να νι -
κή σου με, ο κό σμος χρειά ζε ται συ νέ χεια με την
έμπνευ ση ότι μπο ρεί να κερ δί σει".

"Eί μα στε και οι φοι τη τές σή με ρα εδώ για να
δια μαρ τυ ρη θού με για την πο λι τι κή της κυ βέρ νη -
σης", μας εί πε ο Γιάν νης από τα TEI Πε ραιά, μέ -
λος της EA AK, "Eί ναι η συ νέ χεια του αγώ να που
δώ σα με ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί -

ας, ενά ντια στην αστυ νο μο κρα τία. Tο φοι τη τι κό
κί νη μα έδει ξε ότι το κί νη μα εί ναι δυ να τό και μπο -
ρεί να έχει νί κες αν δε φο βά ται να πη γαί νει τον
αγώ να μέ χρι τέ λους".

"Συ νε χί ζου με τους αγώ νες μας ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση", μας εί πε ο Σπύ ρος από την Πρω το -
βου λία ΓE NO BA στα TEI Πει ραιά, "Για να δι εκ δι -
κή σου με τα δι καιώ μα τά μας μα ζί με τους ερ γα ζό -
με νους, για να δεί ξου με ότι η κοι νή πά λη εί ναι πιο
δυ να τή και απο τε λε σμα τι κή. Eτσι πρέ πει να συ νε -
χί σου με, με αγώ νες, απερ γί ες, δια δη λώ σεις. Aυ -
τό δεί ξα με οι φοι τη τές που νι κή σα με την ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16 και το νό μο πλαί σιο. Από τη
με ριά μας πι στεύ ου με ότι έτσι μπο ρού με να ρί -
ξου με και την κυ βέρ νη ση και να συ νε χί σου με μέ -
χρι να ανα τρέ ψου με το σύ στη μα των λη στών".

Λένα Bερδέ

ΠANEPΓATIKH AΠEPΓIA 15 MAH

«Oχι άλλη λεηλασία 
να πληρώσουν οι ένοχοι»
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Σε όλες
τις πόλεις

Απερ για κές συ γκε ντρώ σεις με σύν θη μα «Φέρ -
τε πί σω τα κλε μέ να» έγι ναν σε πολ λές πό λεις
έξω από την Αθή να, με χι λι ά δες ερ γα ζό με νους
να δια δη λώ νουν την ορ γή τους απέ να ντι στην
κυ βέρ νη ση της ΝΔ.

«Πε ρισ σό τε ροι από 1.000 ερ γα ζό με νοι και
φοι τη τές πή ραν μέ ρος στην απερ για κή συ γκέ -
ντρω ση και δια δή λω ση στη Θεσ σα λο νί κη» μας
εί πε ο Γιάν νης Κού τρας «πί σω από τα πα νό του
Ερ γα τι κού Κέ ντρου και της ΕΔΟΘ δια δή λω σαν
οι συμ βα σιού χες κα θα ρί στριες που ζη τού σαν
μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά, οι τα χυ δρο μι κοί,
οι ερ γά τες της Βαλ κάν Εξ πόρτ και της Ιντερ -
μπε τόν, το σω μα τείο του νο σο κο μεί ου Πα πα γε -
ωρ γί ου και η ΕΝΙΘ –νο σο κο μεια κοί για τροί
Θεσ σα λο νί κης- οι ερ γα ζό με νοι του ΙΚΑ των
ΟΤΑ και των δη μο τι κών επι χει ρή σε ων με τα πα -
νό τους. Στην απερ για κή συ γκέ ντρω ση συμ με -
τεί χαν και οι σύλ λο γοι των φοι τη τών Χη μι κών
Μη χα νι κών και Ηλε κτρο λό γων Μη χα νο λό γων.
Μέ λος του συλ λό γου του Χη μι κών Μη χα νι κών
εί ναι και ο φοι τη τής Π.Κ που έπε σε θύ μα της
πρό σφα της σκευω ρί ας των πραι τό ρων του Πο -
λύ δω ρα. Εκ πρό σω ποι του συλ λό γου διά βα σαν
ψή φι σμα με το οποίο απαι τού σαν να απε λευ θε -
ρω θεί ο συμ φοι τη τής τους. Το σύν θη μα ‘η τρο -
μο κρα τία δεν θα πε ρά σει’ ήταν η απά ντη ση.» 

Στο Ηρά κλειο της Κρή της όπως μας λέ ει ο
Βα σί λης Μυρ σι νιάς «Η απερ για κή συ γκέ ντρω ση
ήταν με γα λύ τε ρη από εκεί νη της Πρω το μα γιάς,
εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι δια δή λω σαν. Το Ερ -
γα τι κό Κέ ντρο μά λι στα ορ γά νω σε και μια συ ζή -
τη ση για το τί θα γί νει με το σκάν δα λο των ομο -
λό γων. Εμείς από την πλευ ρά του ΣΕΚ πα ρεμ -
βή κα με στη συ ζή τη ση το νί ζο ντας ότι όλοι ξέ -
ρου με ποιοι φταί νε για τη κλο πή, τα γα λά ζια λα -
μό για της ΝΔ και ότι η συ νέ χεια πρέ πει να εί ναι
αγώ νες για να τους γκρε μί σου με. Μι λή σα με επί -
σης για το τρι ή με ρο του Μαρ ξι σμού, μοι ρά σα με
υλι κά και κα λέ σα με το κό σμο να συμ με τέ χει.» 



Φέ τος στο Mαρ ξι σμό
θα υπάρ χει μια εντυ πω -
σια κή ευ και ρία. Nα δού -

με συ γκε ντρω μέ να σε
μια με γά λη Eκ θε ση Γε -

λοιο γρα φί ας σκί τσα του
Στά θη, του Kα λαϊ τζή και
του Πε τρου λά κη. Kαι οι
τρεις που, χρό νια τώ ρα
χτυ πά νε αλύ πη τα με τα

πε νά κια τους, εί χαν
πλού σιο θέ μα την πε ρα -
σμέ νη χρο νιά χά ρη στο
φα ντα στι κό κί νη μα στα

Πα νε πι στή μια και στα
Σχο λεία. Eδω σαν ρε σι -

τάλ σά τι ρας απέ να ντι
στη Mα ριέτ τα και στον

Πο λύ δω ρα και χά ρι σαν
γέ λιο στον κό σμο των

κα τα λή ψε ων και στο ευ -
ρύ τε ρο κύ μα που τις

αγκά λια σε. Eυ χα ρι στού -
με θερ μά για την από φα -
σή τους να εκ θέ σουν τα
σκί τσα τους στο Tρι ή με -
ρο του Mαρ ξι σμού 2007.

Σε όλη τη διάρκεια του τριη-
μέρου, το Mαρξιστικό Bι-
βλιοπωλείο θα βρίσκεται
στην AΣOEE  με όλο τον
πλούτο των βιβλίων του και
τρεις νέες εκδόσεις:

1. Tρότσκι, Προβλήματα της κα-
θημερινής ζωής

2. Λένιν, Eνας επαναστατικός
οδηγός.

3. Tι είναι και για τί παλεύει το
Σοσιαλιστικό Eργατικό Kόμμα

ΠAPAΣKEYH 10.00 - 11.30 12.00 - 13.30 15.00 - 16.30 17.00 - 18.30 19.30 - 21.00

Aμφιθέατρο 
Δεριγνύ

H Σύνοδος του Kαΐρου
στην Aθήνα

Aλί Φαγιάντ,
Oυεσάμ ελ Xαντίντι,

Πέτρος Kωνσταντίνου, 
Γιάννης Σηφακάκης

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

Aμφιθέατρο Γ’

To φοιτητικό κίνημα μετά 
τις καταλήψεις

Nίκη Aργύρη
Mαριώτα Aλμυρούδη, 

Λάζαρος Aπέκης,
Παντελής Παναγιωτακόπουλος, 

Δανιήλ Ψυχογιός, 
Xρήστος Στεντούνης

A21

O Mαρξ 
και το κέρδος

Φάνης Πάκος

Mαρξισμός Θεωρία και Πράξη

H Iταλία μετά 

τη Bιτσέντζα

Φραντσέσκο Aντονίνι

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

A22
H κρίση στην Tουρκία

Eριφέ  Kιοσέ

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

A23

H Πολιτιστική Eπανάσταση 
στην Kίνα

Kώστας Πίττας

Oι αντιπαραθέσεις στην Aριστερά

H Aριστερά στα συνδικάτα

Στέλιος Γεωργαντάς,
Γιάννης Θεοχάρης, 

Xριστίνα Λαδά, 
Tάσος Aναστασιάδης,  
Θανάσης Σταυρίδης

H Aντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό

H Aντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό

A24
Tρότσκι

Πάνος Γκαργκάνας

Oι πρωταγωνιστές

Iστορικός Yλισμός

Kώστας Πίττας

Mαρξισμός Θεωρία και Πράξη

Oι καταρεύσεις του 1989

Διονυσία Πυλαρινού

Oι αντιπαραθέσεις στην Aριστερά

Kαρλ Mάρξ

Θανάσης Kαμπαγιάννης

Oι πρωταγωνιστές

A25

Πολιτική και Γυναικεία
απελευθέρωση

Mαρία Στύλλου

Kαταπίεση και απελευθέρωση

Tόνι Kλιφ

Παντελής
Παναγιωτακόπουλος

Oι πρωταγωνιστές

H Παρισινή Kομμούνα

Λένα Bερδέ

Oι επαναστάσεις

Tο Iσλάμ 
και η Aριστερά

Oυεσάμ ελ Xαντίντι
Nίκος Λούντος

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

ΣABBATO 10.00 - 11.30 12.00 - 13.30 15.00 - 16.30 17.00 - 18.30 19.30 - 21.00

Mεγάλο
Aμφιθέατρο

H Pιζοσπαστική Aριστερά 
και οι εκλογές

Πάνος Γκαργκάνας, 
Aντώνης Δραγανίγος, 
Kώστας Παπαδάκης,

Δημήτρης Σαραφιανός, 
Σπύρος Σακελαρόπουλος

H Aντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό

A21

Bενεζουέλα - Aντικαπιταλιστική
Aνταρσία στην “αυλή” των HΠA

Στάλιν Περέζ

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

Φυλακές, Δικαιοσύνη και 
η απειλή στα δημοκρατικά 

δικαιώματα

Kώστας Διάκος,
Παύλος Nεράντζης, 

Δημήτρης Σαραφιανός, 
Tζαβέντ Aσλάμ, 

Πέτρος Kωνσταντίνου

H Aντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό

Eχει “νέο” πρόγραμμα 
το ΠAΣOK;

Πάνος Γκαργκάνας,
Παντελής Oικονόμου

H Aντίσταση 
στον νεοφιλελευθερισμό

40 χρόνια από 
την Xούντα

Στέφανος Ληναίος, 
Mαρία Στύλλου

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

A22

Σοσιαλισμός 
και ομοφυλόφιλοι

Δήμητρα Kυρίλλου

Kαταπίεση και απελευθέρωση

Mαρξισμός 
και Aλλοτρίωση

Aλέξανδρος Xρύσης

Mαρξισμός - Θεωρία και Πράξη

O Eμφύλιος Πόλεμος

Mιχάλης Λιμπεράτος, 

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

H Pώσικη Eπανάσταση 

Λίλιαν Mπουρίτη

Oι επαναστάσεις

A23

Παντελής 
Πουλιόπουλος

Nίκος Tουρνάς

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

H Aντίσταση 
και το κίνημα 

στη Mέση Aνατολή

Προκόπης Παπαστρατής

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

Eνγκελς

Tάσος Aναστασιάδης

Oι πρωταγωνιστές

Kεφάλαιο, ανταγωνισμοί 
και κρίση

Kώστας Σαρρής

Mαρξισμός - Θεωρία και Πράξη

A24

H Φασιστική απειλή

Nάστια Kαλλινίκου, 
Γιώργος Tσιρώνης

Kαταπίεση και απελευθέρωση

Λένιν

Nεκτάριος Δαργάκης

Oι πρωταγωνιστές

Παγκοσμιοποίηση 
και εργατική τάξη

Σωτήρης Kοντογιάννης

Mαρξισμός - Θεωρία και Πράξη

50 χρόνια E.E.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Aντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό

A25
Tα MME και ο 

Eπαναστατικός Tύπος
Nάσος Mπράτσος

Tέχνη Eπιστήμη Περιβάλλον MME

O Tόνι Nέγκρι και οι ιδέες
της αυτονομίας

Λέανδρος Mπόλαρης

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

Pόζα Λούξεμπουργκ

Nίκη Aργύρη

Oι πρωταγωνιστές

KYPIAKH 10.00 - 11.30 12.00 - 13.30 15.00 - 16.30 17.00 - 18.30 19.30 - 21.00

Mεγάλο
Aμφιθέατρο 

Tο κίνημα σε 
Aνατολή και Δύση

Φραντσέσκο Aντονίνι
Στάλιν Περέζ,

Mαρία Στύλλου,
Aλι Φαγιάντ,

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

A21
Mάρξ - Mπακούνιν

Πέτρος Kωνσταντίνου

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

H Διαλεκτική

Eυτύχης Mπιτσάκης

Mαρξισμός - Θεωρία και πράξη

O Iμπεριαλισμός μετά 
την ήττα του Mπούς

Mαρία Στύλλου

Iμπεριαλισμός, Πόλεμος, Aντίσταση

Aπό την OΣE στο ΣEK

Πάνος Γκαργκάνας

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

A22

Kλιματική αλλαγή -
Yπάρχει λύση;

Tάσος Kρομμύδας,
Γιώργος Pάγκος

Tέχνη, Eπιστήμη, Περιβάλλον, MME

Πώς χάθηκε η ρώσικη
επανάσταση

Γιάννης Aγγελόπουλος

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

Tο επαναστατικό κόμμα σήμερα
Γιάννης Σηφακάκης

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

H ιστορική αλήθεια 
και τα σχολικά βιβλία
Δημήτρης Λιβιεράτος, 

Σεραφείμ Pίζος

H ταξική πάλη στην Eλλάδα

A23

Nεολαία και έγκλημα -
κατασκευάζοντας τον 
“"εσωτερικό εχθρό"”

Aφροδίτη Kουκουτσάκη

Kαταπίεση και απελευθέρωση

Eλεύθεροι χώροι 
και κερδοσκοπία

Kώστας Σπανόπουλος,

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

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

Λέανδρος Mπόλαρης

Tέχνη, Eπιστήμη και Περιβάλλον

Hταν ο 
"υπαρκτός σοσιαλισμός"
Kρατικός Kαπιταλισμός;

Xρήστος Kιούπης

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

Aντόνιο Γκράμσι

Kώστας Tορπουζίδης

Oι πρωταγωνιστές

A24

Tι είναι ο Pατσισμός 
και πως παλεύεται

Θράσος Tζιάρας

Kαταπίεση και απελευθέρωση

Iσπανία 1936

Eλπίδα Kαμπάνη

Oι επαναστάσεις

Mάης '68

Kατερίνα Θωίδου

Oι επαναστάσεις

Kαπιταλισμός 
και κερδοσκοπία

Mωυσής Λίτσης, Kώστας Σαρρής

Mαρξισμός - Θεωρία και Πράξη

A25
Yπάρχει αριστερή στροφή στον

κινηματογράφο;

Γιάννης Γιαννουλέας

Tέχνη, Eπιστήμη, Περιβάλλον, MME

Eπιστημονικές επαναστάσεις 
και κοινωνική 

πρόοδος - Bίοι παράλληλοι;

Γιάννης Kούτρας, 
Γιώργος Pάγκος

Tέχνη, Eπιστήμη, Περιβάλλον, MME

Kούβα - η εξαίρεση;

Nίκος Λούντος

Aντιπαραθέσεις στην Aριστερά

Eνας χρήσιμος οδηγός 
για το Tριήμερο

Eκθεση Σκίτσων

MAPΞIΣMOΣ2007

Tο

Θα είναι εκεί



Το βρά δυ της πα ρα μο νής των Χρι -
στου γέν νων του 1914, γερ μα νοί, γάλ -
λοι και σκω τσέ ζοι φα ντά ροι που μέ χρι
πριν λί γες ώρες αλ λη λο σκο τώ νο νταν
στα χα ρα κώ μα τα του Α’ Πα γκό σμιου
Πό λε μου, συ να δελ φώ νο νται σε ένα
ερει πω μέ νο αγρό κτη μα. Μια πραγ μα τι -
κή ιστο ρία που ο σκη νο θέ της Κρι στιάν
Κα ριόν τη με τέ τρε ψε σε μια λι τή κι νη -
μα το γρα φι κή αφή γη ση με κα θα ρά
αντι πο λε μι κό πε ριε χό με νο.

Η ται νία ξε κι νά με τρία δι α φο ρε τι κά
παι δά κια – στη Γερ μα νία, τη Γαλ λία και
τη Σκο τία – να απαγ γέλ λουν πα τριω τι -
κά ποιη μα τά κια στο σχο λείο. Με γά λοι
πια και μέ σα στα χα ρα κώ μα τα θα προ -
σπα θή σουν να επι βιώ σουν σε απάν -
θρω πες συν θή κες σκο τώ νο ντας ο ένας
τον άλ λο. Οι «από πά νω» τους βομ βαρ -
δί ζουν κη ρύγ μα τα πο λε μο κα πη λεί ας
και μί σους – όπως ο άγ γλος επί σκο -
πος. Οι ίδιοι οι φα ντά ροι νο σταλ γούν

τους δι κούς τους αν θρώ πους, έχουν
επι θυ μία να γυ ρί σουν πί σω, αλ λά εί ναι
εγκλω βι σμέ νοι σε ένα πό λε μο και συμ -
με τέ χουν στη φρί κη του. Την πα ρα μο -
νή των Xρι στου γέν νων βρί σκουν την
αφορ μή και αυ θόρ μη τα ξε σπούν. Ξε κι -
νώ ντας με γκά ι ντες και χρι στου γεν νιά -
τι κα τρα γού δια, οι μέ χρι πρό τι νος θα -
νά σι μοι εχθροί βγαί νουν από τα χα ρα -
κώ μα τα και συμ φι λιώ νο νται, μια ανα -
κω χή έστω για λί γο. Οι «από πά νω»
ανα τρι χι ά ζουν. Οι «επα να στα τι κά μο -
λυ σμέ νες» μο νά δες δια λύ ο νται και οι
φα ντά ροι στέλ νο νται σε άλ λα μέ τω πα.

Το δι α φη μι στι κό σλό γκαν της ται νί ας
γρά φει: «Δε κέμ βρης 1914 – Μια αλη θι νή
ιστο ρία που η Ιστο ρία ξέ χα σε». Η Ιστο -
ρία των κυ ρί αρ χων τά ξε ων, σί γου ρα θέ -
λει να ξε χνά τέ τοια συμ βά ντα. Το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα, όμως, εί ναι εδώ για να τα
φέρ νει στην επι και ρό τη τα με τη βο ή θεια
σκη νο θε τών σαν τον Κρι στιάν Κα ριόν.

Νο 76710

Την πρώ τη μέ ρα του αιώ να
γεν νιού νται δύο παι διά την
ίδια σχε δόν ώρα σε δύο γει το νι κά σπί -
τια: ο Αλ φρέ ντο Μπερ λιν γκι έ ρι  (Ρό -
μπερτ ντε Νί ρο), κλη ρο νό μος μι ας με -
γά λης οι κο γέ νει ας ιδιο κτη τών γης και
ο Όλ μο Ντάλ κο (Ζε ράρ Ντε παρ ντιέ)
γιος φτω χών χω ρι κών. Τα δύο αγό ρια
με γα λώ νουν μα ζί, όμως η τα ξι κή τους
δια φο ρά θα κα θο ρί σει τις μελ λο ντι κές
επι λο γές τους: ο Όλ μο θα κα τα τα γεί
στο στρα τό, όχι όμως και ο Αλ φρέ ντο. 

Ο Όλ μο θα πα ντρευ τεί  την νε α ρή
σο σια λί στρια δα σκά λα Ανί τα (Στε φα -
νία Σα ντρέ λι), ο Αλ φρέ ντο φλερ τά ρει
με μια εκ κε ντρι κή αστή (Ντο μι νίκ Σα -
ντά). Η πραγ μα τι κό τη τα χει ρο τε ρεύ ει
με τον ερ χο μό του επι στά τη Ατί λα
(Ντό ναλντ Σά δερ λαντ), ενός αρ ι βί στα
και γλοιώ δους φα σί στα, που θα επι -
βάλ λει «τον νό μο και την τά ξη» των
Με λα νο χι τώ νων. Ο Όλ μο τάσ σε ται
στο πλευ ρό των χω ρι κών και πα ρο -
τρύ νει τους τα ξι κούς του συ ντρό -
φους να εξε γερ θούν, ενώ η πα θη τι -
κό τη τα του Αλ φρέ ντο εν θα ρρύ νει τη
φα σι στι κή κτη νω δία.

Μέ σα από μια απλή σε να ρια κή

ιδέα, την ταυ τό χρο νη γέν -
νη ση δύο παι διών με δι α φο -

ρε τι κή τα ξι κή προέ λευ ση, ο Μπερ το -
λού τσι δη μιουρ γεί ένα πλού σιο έπος
που κα λύ πτει πέ ντε δε κα ε τί ες ιτα λι -
κής ιστο ρί ας, στην πραγ μα τι κό τη τα
ένα χρο νι κό της πά λης των τά ξε ων
και των κοι νω νι κών συ γκρού σε ων του
πρώ του μι σού του 20ου αιώ να. Δεν
υπάρ χει τί πο τα νο σταλ γι κό στον τρό -
πο που η ται νία απει κο νί ζει την ανε -
λέ η τη κα τα πί ε ση των χω ρι κών απ’
τους αφέ ντες τους, ενώ ο νέ ος αφέ -
ντης – κα πι τα λι στής Αλ φρέ ντο όταν
απο τυγ χά νει να αντι με τω πί σει τις δι -
εκ δι κή σεις των ερ γα ζό με νων δεν θα
δι στά σει να ζη τή σει απ’ τους φα σί -
στες να ανα λά βουν δρά ση.

Γυ ρι σμέ νη την πε ρίο δο του «ιστο -
ρι κού συμ βι βα σμού» (της απο τυ χη μέ -
νης συ νερ γα σί ας των κομ μου νι στών
με τη δε ξιά), η ται νία απο τε λεί και
ένα σχό λιο για την πο λι τι κή του ΚΚΙ.

Αν και προ κά λε σε σά λο όταν προ -
βλή θη κε στο φε στι βάλ των Κα νών, το
«1900» κα τά φε ρε να ανα γνω ρι στεί
σαν ένα εντυ πω σια κό και δη μο φι λές
έρ γο τέ χνης.

Η Μά χη του Αλ γε ρίου εί ναι μια συ ναρ -
πα στι κή ται νία για την Αλ γε ρι νή επα νά -
στα ση στα τέ λη της δε κα ε τί ας του ’50.
Σκη νο θε τη μέ νη από τον Τζί λο Πο ντε κόρ -
βο, τον ιτα λό σκη νο θέ τη που απα θα νά τι -
σε την δια δή λω ση στη Γέ νο βα τον Ιο ύ λη
του 2001, πε ρι γρά φει με εντυ πω σια κή
αμε σό τη τα την έκρη ξη του απε λευ θε ρω -
τι κού κι νή μα τος, την βαρ βα ρό τη τα του
γαλ λι κού ιμπε ρια λι στι κού στρα τού κα το -
χής, την δι καιο λο γη μέ νη χρή ση βί ας από
τους αγω νι στές της αντί στα σης. Η δύ να -
μη της ται νί ας εί ναι τό σο με γά λη που οι
γαλ λι κές κυ βερ νή σεις την εί χαν απα γο -
ρεύ σει μέ χρι το 1971. Η πρώ τη προ βο λή
της στο Πα ρί σι ση μα δεύ τη κε από δια δη -
λώ σεις και συ γκρού σεις με την αστυ νο -
μία, ενώ πρό σφα τα το αμε ρι κά νι  κο
υπουρ γείο εξω τε ρι κών ορ γά νω σε μια
κλει στή προ βο λή για τα στε λέ χη του με
υπό τι τλο «Πώς να κερ δί σε τε την μά χη
κα τά της τρο μο κρα τί ας και να χά σε τε
τον πό λε μο των ιδε ών».

Το εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κό κί νη μα, το
FLN, ξε κί νη σε το 1954 και δυο χρό νια
αρ γό τε ρα απλώ θη κε στην πρω τεύ ου -
σα, το Αλ γέ ρι. Η ται νία πε ρι γρά φει τη
σύ γκρου ση στις φτω χο γει το νι ές της
Κάσ μπα, που ήταν το κά στρο του FLN,
με ηγέ τη τον 29χρο νο Σα α ντί Για σίφ
(που υπο δύ ε ται ο ίδιος τον ρό λο). Σε
απά ντη ση στις «τρο μο κρα τι κές» εκτε -
λέ σεις της αντί στα σης, ο γαλ λι κός
στρα τός ξε σπά σε ένα όρ γιο συλ λή ψε -
ων, βα σα νι στη ρί ων, δο λο φο νι ών και
ισο πέ δω σης ολό κλη ρων συ νοι κιών. Η
φρί κη της βαρ βα ρό τη τας των γάλ λων
αλε ξι πτω τι στών εί ναι τό σο με γά λη που
η κοι νή γνώ μη στην ίδια τη Γαλ λία μοι -
ρά ζε ται στα δυό.

Στο ίδιο το Αλ γέ ρι το FLN κα λεί σε
μια οκτα ή με ρη γε νι κή απερ γία. Από
στρα τιω τι κή άπο ψη η απερ γία εί χε πα -
τα γώ δη απο τυ χία – απο κα λύ φθη καν
όλα τα ηγε τι κά μέ λη της ορ γά νω σης και
έπε σαν στα χέ ρια του στρα τού κα το -
χής. Όμως, φά νη κε ότι η συ ντρι πτι κή
πλειο ψη φία του αλ γε ρι νού λα ού ήταν
με την ανε ξαρ τη σία. Στην ίδια τη Γαλ λία
ξε κί νη σε ένα κί νη μα για την από συρ ση
του στρα τού που τε λι κά το 1962 οδή γη -
σε στην ανε ξαρ τη σία της Αλ γε ρί ας.

Πολ λοί από τους ρό λους στην ται νία
του Πο ντε κόρ βο παί ζο νται από τους
ίδιους τους αγω νι στές της αντί στα σης.
Η μου σι κή επέν δυ ση του Ενιο Μο ρι κό -
νε συν δυά ζει τον Μπαχ με βερ βε ρί νι -
κους ρυθ μούς και τους ήχους της πό -
λης. Ο πρώ τος πρό ε δρος της ανε ξάρ -
τη της Αλ γε ρί ας, ο Μπεν Μπε λά, έχει
δη λώ σει: «Αρ χι κά θε ω ρού σα ότι μια
τέ τοια ται νία θα ήταν σπα τά λη, ήμα -
σταν μια φτω χή χώ ρα. Ο Για σίφ μου
εί πε ότι ο αγώ νας μας δεν ανή κε μό νο
στον αλ γε ρί νι κο λαό. Ανή κε σε όλους
τους κα τα πιε σμέ νους του κό σμου. Δεν
μπο ρού σα με να τους προ δώ σου με.
Βρή κα με τα λε φτά για την ται νία».

Το τε λευ ταίο ντο κυ μα ντέρ του δη -
μο σιο γρά φου Παύ λου Νε ρά τζη εί ναι
πραγ μα τι κά απο κα λυ πτι κό για το Διε -
θνές Πα ρα κρά τος που έχουν  ορ γα -
νώ σει ο Μπους και οι ανά τον κό σμου
«πρό θυ μοι» και λι γό τε ρο «πρό θυ μοι»
σύμ μα χοί του. Πράγ μα τα που οι πε -
ρισ σό τε ροι ξέ ρου με ή υπο ψια ζό μα -
στε ότι γί νο νται από τις μυ στι κές
υπη ρε σί ες των ιμπε ρια λι στι κών κυ -
βερ νή σε ων – ζού με στην Ελ λά δα της
Νέ ας Δη μο κρα τί ας των απα γω γών
πα κι στα νών και των υπο κλο πών – αλ -
λά η βο ή θεια της τεκ μη ρί ω σης εί ναι
πά ντα ση μα ντι κή.

Το Γκουα ντα νά μο και το Αμπού
Γκρά ιμπ εί ναι η κο ρυ φή του πα γό βου -
νου. Αε ρο σκά φη – φα ντά σμα τα της
CIA, αμε ρι κά νοι και βρε τα νοί πρά κτο -
ρες  που δρουν ανε νό χλη τοι πα ντού
και σε συ νερ γα σία με τις ντό πιες
αστυ νο μί ες ορ γα νώ νουν απα γω γές,
φυ λα κί ζουν χω ρίς να απο δί δουν κα τη -
γο ρί ες, βα σα νί ζουν σε μυ στι κές φυ λα -
κές. Πρα κτι κές που πα ρα βιά ζουν τα
ατο μι κά δι καιώ μα τα και πε ριο ρί ζουν
τις πο λι τι κές ελευ θε ρί ες γί νο νται ο κα -
νό νας στον «πό λε μο κα τά της τρο μο -
κρα τί ας».

Πό σοι έχουν συλ λη φθεί; Πώς γί νο -
νται οι απα γω γές; Πού εί ναι τα κο λα -
στή ρια; Συ γκλο νι στι κές μαρ τυ ρί ες αν -
θρώ πων που βα σα νί στη καν χω ρίς πο τέ
να τους απο δο θούν κα τη γο ρί ες.

Ένα ντο κυ μα ντέρ που δεί χνει με
ατρά ντα χτα στοι χεία για τί το μέ τω πο
ενά ντια στην κα τα πά τη ση των δη μο -
κρα τι κών δι καιω μά των εί ναι τό σο ση -
μα ντι κό στην πά λη του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος. Για να μην αφή σου με τους
Πο λύ δω ρες να στή νουν σκευω ρί ες
όπως με τον Τζα βέντ Ασλάμ για να κα -
λύ ψουν τις βρω μο δου λε ι ές  που κά -
νουν σαν κομ μά τι του Διε θνούς Πα ρα -
κρά τους.

Oι κινηματογραφικές 
βραδιές του Mαρξισμού

Η ται νία γυ ρί στη κε από δύο γνω -
στούς ακτι βι στές του αντι κα πι τα λι στι -
κού κι νή μα τος, τον δη μο σιο γρά φο Avi
Lewis (σκη νο θε σία - πα ρα γω γή) και την
Na o mi Klein (σε νά ριο - πα ρα γωγή)γνω -
στή από το διε θνές best-seller “No Lo -
go”, ένα βι βλίο που κα τα γρά φει την ει -
σβο λή των πο λυε θνικών σε κά θε βαθ μί -
δα της κα θη με ρι νής ζω ή. 

Μέ σα σε συν θή κες οι κο νο μι κής κα -
τάρ ρευ σης, 30 απο λυ μέ νοι ερ γά τες
του ερ γο στά σι ου Forja στην Αρ γε ντι νή
το κα τα λαμ βά νουν για να το θέ σουν
ξα νά σε λει τουρ γία, αυ τή τη φο ρά κά -
τω απ’ τον έλεγ χο της γε νι κής τους
συ νέ λευ σης. Σ’ αυ τή τη δια δι κα σία θα
έρ θουν σ’ επα φή και θα συ ντο νι στούν
με μια σει ρά από άλ λα κα τει λημ μέ να
ερ γο στά σια, όπως το Ζα νόν και το
Μπρούκ μαν. Ωστό σο οι κα τα λή ψεις
λει τουρ γούν μέ σα σ’ ένα πο λι τι κό κλί -
μα αβε βαιό τη τας: ενό ψει των επερ χό -
με νων προ ε δρι κών εκλο γών οι πα λιοί
πο λι τι κοί, με τα ξύ των οποί ων ο αρ χι τέ -
κτο νας και βα σι κός πο λι τι κός υπεύ θυ -
νος του κραχ Καρ λος Με νεμ,απει λούν
να ξα να γυ ρί σουν για να επι βάλ λουν
τον “Νό μο και την Τά ξη”,στην πραγ μα -
τι κό τη τα να δια λύ σουν την ερ γα τι κή
αντί στα ση.Αν και θα πε τύ χουν να ανα -
στεί λουν δι κα στι κά την έξω ση της κα -
τά λη ψης, στην πραγ μα τι κό τη τα η ται -
νία κα τα γρά φει ένα αδι έ ξο δο: το αδι έ -
ξο δο μι ας πα ρα τε τα μέ νης δυα δι κής
εξου σί ας, όπου οι κα πι τα λι στές δεν εί -
ναι αρ κε τά ισχυ ροί για να κα τα στεί -
λουν την ερ γα τι κή αντί σταση αλ λά και
οι ερ γά τες (και η υπαρ κτή επα να στα τι -
κή αρι στε ρά της Αρ γε ντι νής) δεν
έχουν πε τύ χει να χτί σουν έναν τέ τοιο
βαθ μό συ ντο νι σμού και οργά νω σης
για να ορ γα νώ σουν ολόκλη ρη την κοι -
νω νία σύμ φω να με τις δι κές τους ανά -
γκες. Η “Κα τά λη ψη” κα τα γρά φο ντας
διεισ δυ τι κά τις μη χα νορ ρα φί ες του
αστι κού κρά τους πα ράλ λη λα με την
αγω νία και τον αγώ να των θυ μά των
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού, έχει έναν
υπό τι τλο που λει τουρ γεί και σαν προ -
τρο πή: “Δι ώξ τε τα αφε ντι κά!”.

H Mάχη 
της Aλγερίας

Γκουαντανάμο
Express

H Kατάληψη Kαλά Xριστούγεννα

Τ
α βρά δια στο τρι ή με ρο «ΜΑΡ ΞΙ -

ΣΜΟΣ 2007» με τά το τέ λος της

τε λευ ταί ας ζώ νης των συ ζη τή -

σε ων θα έχου με την ευ και ρία να δού -

με μια σει ρά από πο λι τι κές ται νί ες. 

Στο προ η γού με νο φύλ λο της Ερ γα τι -

κής Αλ λη λεγ γύ ης εί χα με πα ρου σιά -

σει την ται νία του Κ. Χρο νό που λου

«Ελ λάς Ελ λή νων Χρι στια νών» που εί -

χε γυ ρι στεί μέ σα στη χού ντα. Στο

«Μαρ ξι σμό 2007» θα γί νει συ ζή τη ση

για τα 40 χρό νια από τη χού ντα και

θα προ βλη θεί και αυ τή η ται νία. Οι

υπό λοι πες ται νί ες συμ βά λουν στην

πο λι τι κή συ ζή τη ση που ανοί γει στο

τρι ή με ρο. Από την ιστο ρία του ερ γα -

τι κού κι νή μα τος –όπως το «1900» -

στις ση με ρι νές εμπει ρί ες των ερ γα -

τών στη Λ. Αμε ρι κή η «Κα τά λη ψη». 

Από τα χα ρα κώ μα τα του Α’ Πα γκο -

σμίου Πο λέ μου όπου οι φα ντά ροι συ -

να δελ φώ νο νται –«Κα λά Χρι στού γεν -

να» μέ χρι τους αγώ νες που έχουν

συ γκρου στεί με τον ιμπε ρια λι σμό –η

«Μά χη του Αλ γε ρίου»- και την πά λη

που δί νου με σή με ρα ενά ντια στο διε -

θνές πα ρα κρά τος του Μπους και των

συμ μά χων του με το «Στον Ιστό της

Αρά χνης – Guantana mo ex press» Πα -

ρα κά τω κά νου με μια σύ ντο μη πα -

ρου σί α ση για τη κά θε μια από αυ τές

τις ται νί ες και ντο κι μα ντέρ. 

1900
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Μ
πο ρεί η αύ ξη ση των αμε ρι κα νι -
κών στρα τευ μά των για τον έλεγ -
χο της Βα γδά της να κυ ριαρ χεί

στην πο λε μι κή επι και ρό τη τα, πα ράλ λη λα
όμως βρί σκε ται σε εξέ λι ξη μια κλι μά κω ση
στο μέ τω πο του Αφγα νι στάν. Από και ρό
μας προ ε τοί μα ζαν για την επερ χό με νη
“εα ρι νή επί θε ση των Τα λι μπάν”. Πί σω από
αυ τόν τον τί τλο κρυ βό ταν το σχέ διο του
ΝΑ ΤΟ να ξα να κα τα λά βει πε ριο χές του
Αφγα νι στάν που εί χαν πε ρά σει στα χέ ρια
της Αντί στα σης, των “Τα λι μπάν” όπως
ονο μά ζει όλες τις δυ νά μεις που βρί σκο -
νται εκτός του δι κού του ελέγ χου. Η άνοι -
ξη τε λειώ νει κι απ’ ό,τι φαί νε ται η “εα ρι νή”
κλι μά κω ση μό λις ξε κι νά ει. Στην πραγ μα τι -
κό τη τα η απο τυ χία της επί θε σης του ΝΑ -
ΤΟ στο Αφγα νι στάν εί ναι αντί στοι χη με
την απο τυ χία της αύ ξη σης των στρα τευ -
μά των στο Ιράκ.

Ως ση μείο αφε τη ρί ας για να δει κα νείς
το εύ ρος της απο τυ χί ας μπο ρεί να πά ρει
την τε λευ ταία Σύ νο δο του ΝΑ ΤΟ που έγι -
νε στα τέ λη Νο έμ βρη. Το Αφγα νι στάν εί χε
τε θεί ως νο1 κα θή κον του ΝΑ ΤΟ. Οι εκτι -
μή σεις των αξιω μα τι κών ήταν πο λύ άσχη -
μες για την κα το χή. Οι ΝΑ ΤΟϊ κοί στρα τιώ -
τες βρί σκο νταν ου σια στι κά κλει σμέ νοι μέ -
σα στους στρα τώ νες τους. Η κυ βέρ νη ση-
μα ριο νέ τα του Χα μίντ Καρ ζάι εί χε πε ριο ρι -
σμέ νο έλεγ χο μό νο στην πρω τεύ ου σα. Ο
νό τος του Αφγα νι στάν εί χε πε ρά σει στα
χέ ρια των Τα λι μπάν. Μπρο στά σε αυ τή
την κα τά στα ση η ηγε σία του ΝΑ ΤΟ άσκη -
σε πι έ σεις σε όλες τις χώ ρες όχι μό νο να
αυ ξή σουν τα στρα τεύ μα τά τους αλ λά κυ -
ρί ως να εμπλα κούν με πε ρισ σό τε ρο ζή λο
σε πραγ μα τι κές μά χες. Πολ λές χώ ρες πιέ -
στη καν να εγκα τα λεί ψουν τους όρους που
βά ζουν στους κα νό νες εμπλο κής με στό χο
να προ στα τεύ ουν τους στρα τιώ τες τους.
Με αυ τόν τον προ σα να το λι σμό, η Ανοι ξη
του 2007 θα ήταν η αρ χή μι ας επί θε σης
για ανα κα τά λη ψη του Αφγα νι στάν.

Το μό νο απο τέ λε σμα που έχει φέ ρει μέ -
χρι στιγ μής αυ τή η στρο φή εί ναι πε ρισ σό -
τε ρους νε κρούς άμα χους. Το πιο πρό σφα -
το έγκλη μα των Αμε ρι κά νων που πή ρε δη -
μο σιό τη τα συ νε χί ζει να πα ρά γει μα κά βριες
ει δή σεις. Πριν από λί γο και ρό, αμε ρι κά νοι
στρα τιώ τες “εξορ γι σμέ νοι” για μια βόμ βα
που έσκα σε κο ντά σε κον βόι τους, άνοι ξαν
πύρ ενα ντίον πε ρα στι κών αμά χων, εί τε αν -
θρώ πων που οδη γού σαν τα αυ το κί νη τά
τους ή αγρο τών που δού λευαν σε κο ντι νά
χω ρά φια. Με τά το έγκλη μα κυ νή γη σαν
όσους ρε πόρ τερ έτυ χε να κα τα γρά ψουν
τη σκη νή και τους πή ραν τα πει στή ρια. Το
έγκλη μα όμως απο κα λύ φθη κε και οι Αμε ρι -
κά νοι το πα ρα δέ χθη καν. Τώ ρα αξιω μα τού -
χοι του αμε ρι κά νι κου στρα τού επι σκέ πτο -
νται τις οι κο γέ νει ες των νε κρών αμά χων
για να τους δώ σουν 2.000 δο λά ρια σε απο -
ζη μί ω ση. Τό ση εί ναι η κο στο λό γη ση της
ζω ής ενός Αφγα νού.

Η κα τά στα ση χά ους πε ρι γρά φε ται σε
ένα πρό σφα το ρε πορ τάζ της βρε τα νι κής
εφη με ρί δας Γκάρ ντιαν σε σχέ ση με την
καλ λι έρ γεια πα πα ρού νας για όπιο. Το

2007 ανα μέ νε ται η με γα λύ τε ρη σο δειά
στην ιστο ρία της χώ ρας! Μέ σα στην από -
λυ τη μι ζέ ρια που έχει πέ σει ο πλη θυ σμός
του Αφγα νι στάν, η καλ λι έ ργεια αυ τή φαί -
νε ται σαν μο να δι κή λύ ση, ενώ οι ΝΑ ΤΟϊ κές
δυ νά μεις εί τε δεν μπο ρούν να ελέγ ξουν
πε ριο χές, εί τε επι τρέ πουν την καλ λι έρ γεια
για να βελ τιώ νουν τους δε σμούς τους με
τους ντό πιους ηγέ τες των επαρ χιών. 

Το κό στος το πλη ρώ νουν πρώ τοι οι ίδιοι
οι Αφγα νοί, με ένα εκα τομ μύ ριο από τα
συ νο λι κά τριά ντα εκα τομ μύ ρια του πλη θυ -
σμού εξαρ τη μέ νους από το όπιο. Ανά με σά
τους 100 χι λι ά δες γυ ναί κες και 60 χι λι ά -
δες παι διά. “Κά ποι ες γυ ναί κες σ’ αυ τήν
την πα ρα γκού πο λη πή ραν υπερ βο λι κή δό -
ση ή πέ θα ναν από επι πλο κές των ναρ κω τι -
κών”, πε ρι γρά φει ο δη μο σιο γρά φος του
Γκάρ ντιαν, “Εί ναι πά ντα οι χή ρες που
παίρ νουν τα πε ρισ σό τε ρα ναρ κω τι κά. Επι -
βιώ νουν μό νο χά ρη σε φι λαν θρω πί ες και
δεν αντέ χουν την απώ λεια των δι κών
τους. Ο χει μώ νας ήταν ο χει ρό τε ρος γι’
αυ τές. Μό νες, θλιμ μέ νες, πα λεύ ο ντας να
ταϊ σουν τα παι διά τους, μπο ρεί να στρα -
φούν στο όπιο για να ξε φύ γουν από τη μι -
ζέ ρια τους”.

Η πε ρι γρα φή δεν εστιά ζει μό νο στα
ναρ κω τι κά. Στο σπί τι μι ας γυ ναί κας, της
Σί μα που ζει στην πα ρα γκού πο λη “μπο -
ρείς να ακού σεις νω ρίς το πρωί, τα κά ρα
που σέρ νουν γα ϊ δού ρια, τα οποία κου βα -
λούν τα λύ μα τα από τους βό θρους. Σε
ολό κλη ρη την πρω τεύ ου σα Κα μπούλ,
υπάρ χει ακό μη ελά χι στη απο χέ τευ ση, τρε -
χού με νο νε ρό και οι πε ρισ σό τε ροι δρό μοι
εί ναι χω μα τό δρο μοι.”

Στρατός

Τα τρία δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια που
παίρ νει η κυ βέρ νη ση Καρ ζάι ως ετή σια βο -
ή θεια δεν πη γαί νουν ού τε για τις ανά γκες
των αρ ρώ στων, των οπιο μα νών ού τε των
φτω χών. Οι δυ νά μεις κα το χής επι βάλ λουν
ότι πρέ πει να πη γαί νουν για “ασφά λεια”,
για το στρα τό και την αστυ νο μία δη λα δή.

Η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή κά νει το
παν για να φαί νε ται έξω από αυ τό το βρό -
μι κο σκη νι κό. Η ελ λη νι κή πα ρου σία στο
Αφγα νι στάν σπά νια απο κτά ει δη μο σιό τη -
τα. Πα ρου σιά ζουν τους έλ λη νες στρα τιώ -
τες ως μια απλή “νο σο κο μεια κή μο νά δα”
και ένα “λό χο μη χα νι κού”. Δεν πρό κει ται
όμως για “αστεία” εμπλο κή. Υπάρ χουν πε -
ρί που 200 έλ λη νες στρα τιώ τες, αξιω μα τι -
κοί και κο μά ντος οι οποί οι βρί σκο νται
ενταγ μέ νοι στο συ νο λι κό σχε δια σμό του
ΝΑ ΤΟ. Ο λό χος μη χα νι κού έχει στη διά θε -
σή του 74 οχή μα τα, δύο αε ρο σκά φη C-
130, τα οποία εκτε λούν αε ρο με τα φο ρές
στο Κα ρά τσι του Πα κι στάν. Μπο ρεί οι έλ -
λη νες στρα τιώ τες να μην έχουν απο μα -
κρυν θεί από την πρω τεύ ου σα προς το πα -
ρόν, αλ λά έχουν υπο στεί ήδη δύο τραυ μα -
τι σμούς και μια ρου κέ τα εί χε εκρα γεί πο -
λύ κο ντά στο στρα τό πε δό τους. Η “Ελ λη -
νι κή Δύ να μη Αφγα νι στάν” κό στι σε 24 εκα -
τομ μύ ρια ευ ρώ το 2006 και οι με τριο πα -
θείς εκτι μή σεις κά νουν λό γο για άλ λα 12

εκα τομ μύ ρια το 2007.
Επει δή ολό κλη ρη η δύ να μη του ΝΑ ΤΟ

προ σα να το λί ζε ται σε πιο δυ να μι κές πο λε -
μι κές ενέρ γειες, η ελ λη νι κή δύ να μη δεν θα
εί ναι έξω από αυ τή την ιστο ρία. Γι’ αυ τό
εξάλ λου πή ρε πα ρά τα ση πα ρα μο νής στο
Αφγα νι στάν πα ρό τι ο αρ χι κός σχε δια σμός
εί χε λή ξει. Η νο σο κο μεια κή μο νά δα θα πα -
ρα μεί νει του λά χι στον ως τις 15 Αυ γού στου
2007 και ο λό χος μη χα νι κού ως τις 15 Φλε -
βά ρη 2008. Επί σης στις συμ φω νί ες που
έχει απο δε χθεί η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση πε -
ρι λαμ βά νε ται απο στο λή 13 τανκς, υλι κών
αρ μά των, ελα φρού οπλι σμού και εκα το -
ντά δων κα λά σνι κοφ, ενώ η δύ να μη θα ενι -
σχυ θεί με μια μο νά δα ελ λή νων αστυ νο μι -
κών που θα ανα λά βουν τμή μα της εκ παί -
δευ σης της αφγα νι κής αστυ νο μί ας.

Για την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή η πα -
ρου σία της στο Αφγα νι στάν εί ναι κε ντρι κή
επι λο γή με την οποία εκ φρά ζει έμπρα κτα
τη σύ μπλευ σή της με τον Μπους και τη
συμ με το χή της στον “πό λε μο ενά ντια στην
τρο μο κρα τία”. Ο υφυ πουρ γός Αμυ νας, Μι -
χα λο λιά κος ήταν το πρώ το στέ λε χος της
κυ βέρ νη σης που εί χε κά νει επί σκε ψη στην
Κα μπούλ. Πα ρό λη τη μυ στι κο πά θεια που
επι κρα τεί, δεν απο κλεί ε ται να επι σκε φθεί
ο ίδιος ο Κα ρα μαν λής το Αφγα νι στάν στις
επό με νες μέ ρες. Την Πα ρα σκευή 18 Μάη
θα βρί σκε ται για επί σκε ψη στην Αυ στρα -
λία μα ζί με την Μπα κο γιάν νη και τον
Ρουσ σό που λο όπου θα συ να ντη θούν με
τον κα λύ τε ρο φί λο του Μπους στην πε ριο -
χή, τον πρω θυ πουρ γό Τζον Χά ουαρντ.
Με τά οι πλη ρο φο ρί ες κά νουν λό γο για
επί σκε ψη στο Βιετ νάμ ενώ το Βή μα εί χε
κά νει ανα φο ρά και για το Αφγα νι στάν.
Προ φα νώς ο Κα ρα μαν λής ακό μα ζυ γί ζει
τα υπέρ και τα κα τά μι ας τέ τοιας επί σκε -
ψης. Θέ λει να δεί ξει πό σο “πρό θυ μος” πα -
ρα μέ νει για πό λε μο, αλ λά φο βά ται τη δη -
μο σιό τη τα πά νω στην ελ λη νι κή συμ με το χή
στην κα το χή του Αφγα νι στάν.

Nίκος Λούντος

AΦΓANIΣTAN
Mπους - Kαραμανλής χέρι - χέρι προς το Bατερλό

Η πο λι τι κή κρί ση που έχει ξε σπά σει στο Πα κι στάν το τε λευ ταίο
διά στη μα συν δέ ε ται άμε σα με την απο στα θε ρο ποί η ση της κα το χής
του Αφγα νι στάν. Το Πα κι στάν εί ναι η χώ ρα που έχει πο λύ βα σι κούς
δε σμούς με την ανά πτυ ξη της αλ-Κά ι ντα και των Τα λι μπάν. Οι πα κι -
στα νι κές μυ στι κές υπη ρε σί ες ήταν που με τη βο ή θεια των Αμε ρι κά -
νων βο ή θη σαν να ανα πτυ χθούν αυ τές οι ορ γα νώ σεις την πε ρίο δο
της ρώ σι κης κα το χής στο Αφγα νι στάν. Η κυ βέρ νη ση του Μου σά -
ραφ εί χε πο λύ κα λές σχέ σεις με το κα θε στώς των Τα λι μπάν ως το
2001. Οταν ξε κί νη σε ο βομ βαρ δι σμός το 2001, όπως απο κά λυ ψε ο
ίδιος ο Μου σά ραφ δέ χτη κε τη λε φω νι κές απει λές από εκ πρό σω πο
του Μπους ότι αν δεν μπει με όλες του τις δυ νά μεις στον πό λε μο,
το Πα κι στάν θα “βομ βαρ δι στεί και θα επι στρέ ψει στη λί θι νη επο χή”.

Ο Μου σά ραφ φυ σι κά διά λε ξε τον με γά λο φί λο του, Μπους απέ -
να ντι στους ντό πιους φί λους του, Τα λι μπάν. Ομως η εμπλο κή του
Πα κι στάν στον πό λε μο επι τά χυ νε την απώ λεια ελέγ χου της χού ντας
του Μου σά ραφ. Ο πα κι στα νι κός στρα τός έδι νε κά λυ ψη την ώρα
που οι αμε ρι κά νοι βομ βάρ δι ζαν πε ριο χές στα σύ νο ρα, ενώ έφτα σαν
φο ρές που οι Αμε ρι κά νοι βομ βάρ δι σαν και χω ριά του Πα κι στάν.
Ετσι όλο και πε ρισ σό τε ρες πε ριο χές του Δυ τι κού Πα κι στάν άρ χι σαν
να πι έ ζουν τα ισλα μι στι κά κόμ μα τα της πε ριο χής που ως τό τε εί χαν
σχέ ση αλ λη λο ϋ πο στή ρι ξης με τον Μου σά ραφ, να απο κη ρύ ξουν την
εμπλο κή του στρα τού. Ο Μου σά ραφ προ σπα θού σε ταυ τό χρο να να
έχει κα λές σχέ σεις με ηγέ τες των Τα λι μπάν που του πρό σφε ραν κά -
ποια στα θε ρό τη τα στα σύ νο ρα αλ λά και με τους Αμε ρι κά νους που
του ζη τού σαν απο τε λέ σμα τα. Ο πα κι στα νι κός στρα τός μέ σα σ’ αυ τή
την κα τά στα ση εί χε όλο και πε ρισ σό τε ρες απώ λει ες, αρ κε τές εκα -
το ντά δες νε κρούς σε μά χες μέ σα στο 2007.

Ετσι και πο λι τι κά και στρα τιω τι κά η χού ντα του Μου σά ραφ έχα νε
κά θε στή ριγ μα, χά νο ντας ταυ τό χρο να και την από λυ τη εμπι στο σύ νη
των Αμε ρι κά νων. Η πτώ ση του κα θε στώ τος Μου σά ραφ θα εί ναι τε -
ρά στιας κλί μα κας απώ λεια για τη στα θε ρό τη τα των αμε ρι κά νι κων
σχε δί ων στην πε ριο χή. Οπως λέ ει ο δη μο σιο γρά φος Ρό μπερτ Φισκ
σε μια πρό σφα τη συ νέ ντευ ξή του: “Υπάρ χει μια χώ ρα στην πε ριο χή
που έχει πολ λούς υπο στη ρι κτές των Τα λι μπάν, πολ λούς υπο στη ρι -
κτές της αλ-Κα ί ντα, η πρω τεύ ου σα της οποί ας βρί σκε ται σε διαρ κές
χά ος και κρί ση, και η οποία έχει στην κα το χή της πυ ρη νι κή βόμ βα.
Ονο μά ζε ται Πα κι στάν. Αλ λά ο στρα τη γός Μου σά ραφ εί ναι φί λος
της Δύ σης. Τι θα γί νει αν πέ σει ο Μου σά ραφ; Το Πα κι στάν εί ναι μία
από τις πιο εύ θραυ στες και επι κίν δυ νες πε ριο χές”.

Kαι στο
Πακιστάν

Nεαροί Aφγανοί

πετροβολούν

Aμερικανικό κομβόι

που χτύπησε

αμάχους



ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5 
καφέ «Γωνιά των Αγγέ λων» 8μμ
Τα απο τε λέ σμα τα των εκλο γών 
στην Γαλ λία
ομιλητής: Σερα φείμ Ρίζος

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5 Κέντρο Νέων 6μμ
Τα απο τε λέ σμα τα των εκλο γών 
στην Γαλ λία και η Αρι στε ρά
ομιλητής: Νίκος Βούλ τος 

EΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 ταβέρ να Ροζαλία 7.30μμ
Το Ισλάμ και η Αρι στε ρά

ΠΑΤΗ ΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 ΑΣοΕΕ 7μμ
ο Μάης του ‘68
ομιλητής: Γρη γό ρης Λια κό που λος

ΜΑΡΟΥ ΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η στάση της Αρι στε ράς
ομιλητής: Σωτή ρης Κοντο γιάν νης 

ΑΓ.ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 Everest 8μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η στάση της Αρι στε ράς
ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ info 8μμ
Η ιστο ρι κή αλή θεια και τα σχο λι κά βιβλία

ΒΥΡΩ ΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ nuovo 8μμ
Η Παρι σι νή Κομ μού να

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5  καφέ dream  8μμ
Τρότσκι
ομιλητής: Στρα τής Κων στα ντά ρας

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Άλσος 7μμ
Κόμμα, Τάξη, Κίνη μα
ομιλήτρια: Ανθή Αθα να σού λα

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/5 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία 

και η στάση της Αρι στε ράς
ομιλητής:Σωτή ρης Κοντο γιάν νης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/5 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
και η στάση της Αρι στε ράς 
ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος 

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/5 καφέ Γιώρ γος 8μμ
Τρότσκι
ομιλητής: Πάνος Κατσα χνι άς 

ΙΛΙΟΝ 
ΣΑΒ ΒΑ Το 26/5 
καφέ «Σαν το παλιό καιρό» 7μμ
Κόμμα, Τάξη, Κίνη μα
ομιλητής: Γιάν νης Βαλα ής 

ΠΕΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ 
ΣΑΒ ΒΑ Το 26/5 καφέ Μινώ ταυ ρος 7μμ
Παλεύ ου με για τον 
Σοσια λι σμό απο τα κάτω
ομιλήτρια: Κων στα ντί να Τριαντοπούλου

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ Το 26/5 
Πολι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
40 χρό νια απο τον πόλε μο 
των Έξι Ημε ρών το 1967
Oμι λή τρια: Αγγέ λα Χαλαμπαλάκη

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ Το 26/5 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Η μελ λο ντι κή σοσια λι στι κή κοι νω νία

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
ΣΑΒ ΒΑ Το 2/6 καφέ Sante 7μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η απά ντη ση της Αρι στε ράς 
ομιλητής: Στέ λιος Γιαν νού λης 

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ Το 2/6 
Πολι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
Μαρξ vs Mπακούνιν
ομιλήτρια: Μαρί να Πανα γι ω το πού λου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΚΗ 3/6 
Σύν δε σμος Α.Βελου χιώ τη 7μμ
Τα απο τε λέ σμα τα των εκλο γών 
στην Γαλ λία. Τι Αρι στε ρά χρεια ζό μα στε;

ΑΜΠΕ ΛΟ ΚΗ ΠΟΙ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
ΚΥΡΙΑ ΚΗ 3/6 
Γρα φεία Δημο τι κής Κίνη σης 8μμ
Η απε λευ θέ ρω ση των ομοφυλόφιλων
ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 8μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ Το 9/6 
Πολι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
Το επα να στα τι κό κόμμα
ομιλητής: Θρά σος Τζιάρας

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Εργα τι κό Κέντρο 7μμ
Για τι παλεύ ει το ΣΕΚ

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ Το 16/6 
Πολι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
Η αλλο τρί ω ση της εργα σί ας 

ΒΥΡΩ ΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 8μμ
40 χρό νια απο τον πόλε μο 
των Έξι Ημε ρών το 1967

στις σχο λές..
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ 29/5 Αίθου σα 5 (3ος όροφος) 6μμ
Η Ισπα νία του 1936: Μαρξ και Αναρ χία
ομιλητής: Γιάν νης Μήτζι ας

ΕΠΙ ΣΤΗ ΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΤΡΙΤΗ 29/5 Κεντρι κή Βιβλιο θή κη 2μμ
Βενε ζουέ λα: η αντι κα πι τα λι στι κή 
ανταρ σία στην «αυλή» των ΗΠΑ
ομιλήτρια: Άλκηστης Πολυ χρό νη
Προ βο λή: 
«Τhe revolution will not be televi sed»

ΙΑΤΡΙ ΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθου σα 1ου Έτους 2μμ
40 χρό νια απο τον πόλε μο 
των Έξι Ημε ρών το 1967
Oμι λή τρια: Θένια Ασλα νί δη

ΦEIΔIOY 14-16 (Tιτάνια- Pεξ) τηλ. 2105247584 marxistiko@yahoo.gr

ΠΕΜΠΤΗ 17/5
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗ ΣΙΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ σταθ μός Μετρό 6.30μμ

ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ Σκλα βε νί της 6.30μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζό δρο μος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΜΑΡοΥ ΣΙ πεζό δρο μος Ερμού 6.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζό δρο μος Χαιμαντά 6.30μμ

Ν.ΗΡΑ ΚΛΕΙο Πλ.ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΒΥΡΩ ΝΑΣ πλα τεία Δελη ο λά νη 7μμ

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7μμ

ΖΩΓΡΑ ΦοΥ μάρ κετ ΙΝ 7μμ

ΕΛΛΗ ΝΙ Κο Βασι λό που λος 7μμ

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ Λόφος Αξιω μα τι κών 6.30μμ

ΠΕΤΡοΥ Πο ΛΗ Σκλα βε νί της 6.30μμ

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ πεζό δρο μος 6.30μμ

ΑΙΓΑ ΛΕΩ πλ.Εσταυ ρω μέ νου 6.30μμ

ΙΛΙοΝ κεντρι κή πλα τεία 6.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ πεζό δρο μος Σωτή ρος 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ My μαρ κετ  6.30μμ

ΚοΡΥ ΔΑΛ ΛοΣ πλ.Ελευ θε ρί ας 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ
ΚΕΝΤΡο Άγ.Λαμπρά κη 6μμ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ  πλ.Επτα λό φου 6μμ

ΤοΥΜΠΑ Αγ.Θερά πο ντος 6μμ

ΚΑΛΑ ΜΑ ΡΙΑ πεζό δρο μος 6μμ

ΧΑΡΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 6μμ

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
Νομαρχία 7μμ

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ
Λιο ντά ρια 6μμ

στις σχο λές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙ οΣ Πεζό δρο μος 11πμ

ΦΛΣ κεντρι κή είσο δος 11πμ

ΝοΠΕ κεντρι κή είσο δος 9πμ

ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ
ΝοΜΙΚΗ φουα γιέ 11πμ

ΙΑΤΡΙ ΚΗ κυλι κείο 11πμ

ΜΜΕ ισό γειο 11πμ

ΜοΥ ΣΙ Κο φουα γιέ 11πμ

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΙΑΤΡΙ ΚΗ κυλι κείο 9πμ

ΦΛΣ κυλι κείο 10πμ

ΕΠΙ ΣΤΗ ΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ κεντρι κή Βιβλιο θή κη 10πμ

ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙο Κοσμη τεία 9πμ

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ
ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙο (Βού τες) 11πμ

ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙο ΚΝΩΣ ΣοΣ 11πμ

ΤΕΙ 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/5
ΑΣοΕΕ κεντρι κή είσο δος 3μμ

ΤΕΙ ΠΕΙ ΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστια τό ριο 1μμ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΥΠ διά δρο μος 2μμ

Εξορμήσεις 
με την 
Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ λΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

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

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Καλλιδρομίου (Εξάρχεια)
6976707074, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη 6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138 �
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974760178, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό
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6932840030, � ΝΟΤΙΑ 6977607861, Κουκάκι 6977607861, Κάτω Πετράλωνα 6972327931, Ανω Πετράλωνα 6972825701, Καλλι-
θέα 6992287187 � ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι 6974902625, Κηφισιά 6945231631, Ν. Ερυθραία- Αγ. Στέφανος 6945412733,
Πεύκη 6945231631 � ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6932394790, Χαλάνδρι 6978650354, Χολαργός-Ψυχικό 6973050470, Μελίσια- Βρι-
λήσια 6974190814, Μεσόγεια 6974244214, Αγ. Παρασκευή 6945125154 

� ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 6932394790, Ν. Ιωνία 6937539449, Ν. Φιλαδέλφεια 6946298643, Ν. Ηράκλειο 6947777158, Μεταμόρφωση-
Λυκόβρυση 6948089082 � ΔΥΤΙΚΑ 6972032108, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό-Μενίδι 6972032108, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη

6973050590, Περιστέρι 6978671192, Αιγάλεω 6946937432 � πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6979023528, Κορυδαλλός

6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6934052292, Καλλίπολη 6932241549, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα

6977528970 � ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6978183675, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ

6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, ΙΑΤΡΙΚΗ 6972375386, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚΤ 6932594899, ΤΕΙ Αιγά-
λεω 6934185231, ΤΕΙ Πειραιά 6946008569

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 �  ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, Τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813

� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853

� ΣΧΟλΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών

Τεχνών 6977017070, ΤΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλο-
σοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI

6934020219 � ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗΡΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ΡΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI

6947907826, ΦΛΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811, ΑΓΡΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔΡοΥΠοΛΗ

6947324620, ΑΡΤΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ 6977815669, ΙΚΑΡΙΑ 6934284525,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6977210336, ΚοΜοΤΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ
6938510280, ΣΥΡοΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑΡΙΣΑ 6942647137
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Η
μα ζι κή συ γκέ ντρω ση των “Κε μα λι στών”
στην Σμύρ νη την πε ρα σμέ νη Κυ ρια κή
έδω σε την ευ και ρία στα δελ τία ει δή σε ων

και τις εφη με ρί δες να μι λή σουν, για μια ακό μα
φο ρά, για την “βα θειά πο λι τι κή κρί ση στην οποία
βυ θί ζε ται η Τουρ κία”. Από την μια εί ναι η “μπό τα”
των  στρα τη γών, που απει λούν με πρα ξι κό πη μα.
Από την άλ λη ο  “φε ρε ντζές”, ο Ερ ντο γκάν, ο Γκι-
ο ύλ και οι ισλα μι στές που θέ λουν να  βά λουν την
μα ντή λα στο προ ε δρι κό μέ γα ρο.

Πως φτά σα με εδώ; Η πιο δια δε δο μέ νη ερ μη -
νεία συν δέ ει την ση με ρι νή κρί ση της Τουρ κί ας
άμε σα με την “Ευ ρω πα ϊ κή Προο πτι κή”, το πά γω -
μα των εντα ξια κών δια πραγ μα τεύ σε ων τον πε ρα -
σμέ νο Δε κέμ βρη και την νί κη του Σαρ κο ζί στις
πρό σφα τες προ ε δρι κές εκλο γές στην Γαλ λία. Τα
όποια -πραγ μα τι κά ή πλα σμα τι κά- βή μα τα προς
τον εκ δη μο κρα τι σμό  και τον κοι νω νι κό εκ συγ -
χρο νι σμό έκα νε τους πε ρα σμέ νους μή νες η
Τουρ κία, λέ νε, τα έκα νε, απο κλει στι κά και μό νο,
κά τω από την πί ε ση της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης.
Τώ ρα που η προ ο πτι κή της έντα ξης απο μα κρύ νε -
ται η Τουρ κία επι στρέ φει στον πα λιό, κα λό της
εαυ τό -την κα τα πά τη ση των αν θρω πί νων δι καιω -
μά των, τους δι ωγ μούς των μειο νο τή των,  τον σο -
βι νι σμό, τα τανκς και τον φε ρε τζέ.

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, όλες αυ τές οι θε -
ω ρί ες έχουν ελά χι στη σχέ ση με την αλή θεια.

Ο φερετζές και η μπότα

Πρώ τα απ’ όλα, στην ίδια την Τουρ κία.  Το
ΑΚΡ, το κόμ μα του Ερ ντο γκάν και του Γκιο ύλ
έχει, πράγ μα τι, ισλα μι κό υπό βα θρο. Οι αντί πα λοί
του, που ουρ λιά ζουν  τώ ρα στους δρό μους για
τον κίν δυ νο της “σα ρία” και απει λούν να κα τε βά -
σουν  τα τανκς για να υπερ ρα σπι στούν “τον κο -
σμι κό χα ρα κτή ρα του κρά τους” δεν  μπο ρούν να
κα το νο μά σουν ού τε έναν νό μο, ού τε ένα διά ταγ -
μα, ού τε μια από φα ση που να μπο ρούν να ερ μη -
νευ τούν σαν “φι λο ϊ σλα μι κά”. Η κυ βέρ νη ση του
Ερ ντο γκάν δεν ευ νό η σε τους ισλα μι στές. Τις με -
γά λες επι χειρή σεις ευ νό η σε. Δεν κυ βέρ νη σε με
βά ση την σα ρία. Με βά ση τις εντο λές του ΔΝΤ
κυ βέρ νη σε. Λέ νε ψέ μα τα όσοι υπο στη ρί ζουν ότι η
Τουρ κία απει λεί ται από τον φε ρε τζέ.

Οι στρα τη γοί, από την άλ λη με ριά, ονει ρεύ ο -
νται σί γου ρα ένα πρα ξι κό πη μα. Το πρό βλη μα -και
το δι κό τους και του Μπαϊ κάλ και των άλ λων συμ -
μά χων τους- δεν εί ναι η μα ντή λα της κυ ρί ας Γκιο -
ύλ  αλ λά οι φι λε λεύ θε ρες με ταρ ρυθ μί σεις του
Ερ ντο γκάν και κύ ρια οι  “υπο χω ρή σεις” του στο
Κυ πρια κό και το Κουρ δι κό.

Πα ρά τις μα ζι κές συ γκε ντρώ σεις των “κε μα λι -
στών” η δύ να μή τους εί ναι πο λύ μι κρό τε ρη από
ότι δεί χνουν.  Η δια δή λω ση στην Σμύρ νη πυ ρο δο -
τή θη κε από τις συ νταγ μα τι κές αλ λα γές που προ -
ώ θη σε ο Ερ ντο γκάν με τά την απο τυ χία εκλο γής
νέ ου προ έ δρου από την Βου λή. Με βά ση τις αλ -
λα γές αυ τές ο πρό ε δρος θα εκλέ γε ται από εδώ
και πέ ρα άμε σα από τον λαό. Οι “κε μα λι στές”
δια μαρ τύ ρο νται για έναν και μό νο λό γο: για τί ξέ -
ρουν ότι ο Ερ ντο γκάν έχει την πλειο ψη φία με το
μέ ρος του. Κα νέ νας δεν μπο ρεί να προ βλέ ψει τι
θα γί νει αν τολ μή σουν να κα τε βά σουν τα τάνκς
στους δρό μους. Ο κίν δυ νος της “μπό τας” εί ναι
πο λύ μι κρό τε ρος από ότι υπο στη ρί ζουν οι σχο -
λια στές εδώ στην Ελ λά δα.

Το με γα λύ τε ρο όμως ψέ μα εί ναι ο ισχυ ρι σμός
ότι η δύ να μη που σπρώ χνει την Τουρ κία στον εκ -
δη μο κρα τι σμό και τον εκ συγ χρο νι σμό εί ναι η Ευ -
ρω πα ϊ κή Ενω ση. Το εν δια φέ ρον των ηγε τών της
Ευ ρώ πης για τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα, τις πο λι -
τι κές και συν δι κα λι στκές ελευ θε ρί ες και την δη -
μο κρα τία εί ναι, δί χως αμ φι βο λία,  πραγ μα τι κό:
αυ τό για το οποίο πα σχί ζουν, όμως, δεν εί ναι πως
θα τα εξα σφα λί σουν αλ λά πως θα τα στε ρή σουν -
και από τους δι κούς τους λα ούς και από τους άλ -
λους.

Τον πε ρα σμέ νο Νο έμ βρη, λί γες μέ ρες πριν πα -
γώ σουν, με πρό σχη μα τα λι μά νια της Κύ πρου, οι
εντα ξια κές δια πραγ μα τεύ σεις ανά με σα  στην Ευ -
ρω πα ϊ κή Ενω ση και την Τουρ κία ο Φριτς Μπόλ -
κεν σταϊν, ο γνω στός από την δια βό τη τη οδη γία
πρώ ην Επί τρο πος, δη μο σί ευ σε ένα άρ θρο με τον
χα ρα κτη ρι στι κό τί τλο “Η εί σο δος της Τουρ κί ας
θα δι έ λυε θα νά σι μα την ΕΕ”.

Στο άρ θρο ο Μπόλ κεν σταϊν δεν δι στά ζει να
καυ τη ριά σει  την τουρ κι κή αστυ νο μία για τί στις 8
Μάρ τη του 2005 δι έ λυ σε βί αια μια  δια δή λω ση
γυ ναι κών στην Κων στα ντι νού πο λη. Η κα τα στο λή
ήταν πραγ μα τι κά φρι κια στι κή. Αλ λά ο Μπόλ κεν -
σταϊν εί ναι ο τε λευ ταί ος που δι καιού ται να δια -
μαρ τύ ρε ται: η αστυ νο μία στις χώ ρες της Ευ ρω -
πα ϊ κής Ενω σης εί ναι του λά χι στον εξί σου αδί στα -
κτη απέ να ντι στις δια δη λώ σεις. Στην Γερ μα νία, το
Βέλ γιο, την Αγ γλία (και μελ λο ντι κά και εδώ αν πε -
ρά σουν τα σχέ δια του Πο λύ δω ρα) η αστυ νο μία
χρη σι μο πο εί λα στι χέ νι ες σφαί ρες και χρω μο σφαι -
ρί δια -που μπο ρούν να προ κα λέ σουν με γά λα
εγκαύ μα τα, τύ φλω ση, ακρω τη ρια σμό ή ακό μα και
θά να το- συ στη μα τι κά ενά ντια στους δια δη λω τές.
Σε πολ λές χώ ρες χρη σι μο ποιούν ακό μα και σκύ -
λους για τον “έλεγ χο του πλή θους”. Αν η δια δή -
λω ση εί χε γί νει σε κά ποια χώ ρα της Ευ ρώ πης ο
Μπόλ κεν σταϊν μάλ λον, για την χλια ρή στά ση της
αστυ νο μί ας θα δια μαρ τυρό ταν...

Ο Μπόλ κεν σταϊν δεν εί ναι μό νος. “Ποιά εί ναι η
βα σι κή ταυ τό τη τα της Τουρ κί ας;” γρά φει. “Εχει
μια θαυ μά σια ιστο ρία. Αλ λά δεν εί ναι ευ ρω πα ϊ κή
ιστο ρία. Η Ευ ρώ πη ση μα δεύ τη κε από τις κο σμο ϊ -

στο ρι κές εξε λί ξεις του πα ρελ θό ντος της: τον Χρι -
στια νι σμό, την Ανα γέν νη ση, τον Δι α φω τι σμό, την
δη μο κρα τία, την εκ βιο μη χά νι ση. Η Τουρ κία δεν
χω ρά ει σε αυ τό το κα λού πι...” Τις ίδιες ρα τσι στι -
κές δι καιο λο γί ες θα μπο ρού σε να ακού σει κα νείς
και  από τον Σαρ κο ζί και από όλους τους υπό λοι -
πους “αστέ ρες” της ΕΕ που αντι τί θο νται στην
έντα ξη της Τουρ κί ας.

Οσο για την προ σή λω ση στην δη μο κρα τία, το
κεί με νο του Μπόλ κεν σταϊν εί ναι μνη μείο: “Πολ λοί
υπο στη ρί ζουν ότι μό νο η έντα ξη θα στα μα τή σει το
κύ μα του Ισλα μι σμού (στην Τουρ κία). Η ΕΕ, όμως,
θέ λει να μειώ σει την δύ να μη και την επιρ ροή του
τουρ κι κού στρα τού, που εί ναι το βα σι κό ανά χω μα
ενά ντια στο ρι ζο σπα στι κό Ισλάμ. Ξέ ρει η Ευ ρώ πη
τι κά νει;”. Σω στά. Αν ο στρα τός εί ναι πιο απο τε λε -
σμα τι κός από την δη μο κρα τία για τα σχέ διά μας,
τό τε στη ρί ζου με απλά τον στρα τό.

Η διεύρυνση

Στην πραγ μα τι κό τη τα οι ηγέ τες της Ευ ρω πα ϊ -
κής Ενω σης εί ναι διαι ρε μέ νοι απέ να ντι στην προ -
ο πτι κή έντα ξης της Τουρ κί ας. Οι δι α φω νί ες τους,
όμως, δεν έχουν καμ μιά σχέ ση  με τις  “ευ ρω πα ϊ -
κές αξί ες” που προ βάλ λουν: έχουν να κά νουν μό -
νο με  τους φό βους και τα συμ φέ ρο ντά τους.

Η κυ βέρ νη ση του Ερ ντο γκάν απο δεί χτη κε
εξαι ρε τι κά απο τε λε σμα τι κή για τους βιο μή χα νους
και τους τρα πε ζί τες στην Τουρ κία. Σύμ φω να με
τον αντα πο κρι τή της εφη με ρί δας Fi nan ci al Ti mes
“η οι κο νο μία έχει με γα λώ σει με γρή γο ρους ρυθ -
μούς τα τε λευ ταία πέ ντε χρό νια, κα τα γρά φο ντας
την με γα λύ τε ρη αύ ξη ση πα ρα γω γής ανά με σα
στα κρά τη του ΟΑ ΣΑ την ίδια πε ρίο δο... Η πα ρα -
γω γι κό τη τα της ερ γα σί ας έχει αυ ξη θεί κα τά
42.5% μέ σα σε αυ τή την πε ρίο δο, τι νά ζο ντας στα
ύψη την κερ δο φο ρία των επι χει ρή σε ων...”

Η ρα γδαία αυ τή αύ ξη ση έχει προ κα λέ σει ένα
κύ μα ξέ νων επεν δύ σε ων στην Τουρ κία. “Μέ σα
στα τε λευ ταία δύο χρό νια η χώ ρα έχει προ σελ κύ -
σει πε ρισ σό τε ρες ξέ νες άμε σες επεν δύ σεις από
ότι στα 20 προ η γού με να, αθροι σμέ να μα ζί”. Ανά -

με σα σε αυ τούς που έσπευ σαν στην Τουρ κία
ήταν και οι Ελ λη νες κα πι τα λι στές. Το 2005 η Εθνι -
κή Τρά πε ζα εξα γό ρα σε την τουρ κι κή Fi nan sbank.
Την ίδια χρο νιά η Ci ti group, ο αμε ρι κα νι κός τρα -
πε ζι κός κο λο σσός, αγό ρα σε το 20% της Ak bank,
της με γα λύ τε ρης τρά πε ζας της Τουρ κί ας.

Αυ τή η ρα γδαία ανά πτυ ξη -σε μια χώ ρα με 90
εκα τομ μύ ρια κα τοί κους- κά νει τα μά τια των κα πι -
τα λι στών κυ ριο λε κτι κά να γυα λί ζουν. Και ο κα λύ -
τε ρος τρό πος για να συμ με τέ χουν στο “πα νη γύ -
ρι” εί ναι μέ σα από την Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση. Ακό μα
και ο Σαρ κο ζί, που ξι φουλ κού σε σε κά θε, σχε δόν,
προ ε κλο γι κή συ γκέ ντρω ση ενά ντια στην έντα ξη
της Τουρ κί ας, τάσ σε ται υπέρ μιας “ει δι κής σχέ -
σης” -μι ας σχέ σης που θα δί νει στους κα πι τα λι -
στές της Ευ ρώ πης απε ριό ρι στη πρό σβα ση στις
αγο ρές της Τουρ κί ας χω ρίς να τους φορ τώ νει και
με τα προ βλή μα τά της.

Πί σω από τα ψέ μα τα για τη δη μο κρα τία και τα
αν θρώ πι να δι καιώ μα τα υπάρ χουν πολ λά και δι α -
φο ρε τι κά πράγ μα τα που κά νουν δι στα κτι κούς
τους ηγέ τες της Ευ ρώ πης. Κά ποιοι φο βού νται ότι
η ΕΕ θα πα ρα λύ σει αν προ στε θούν και άλ λα μέ -
λη, με ίσες ψή φους στα κοι νο τι κά όρ γα να, δι -
καίω μα βέ το στις απο φά σεις. Η προϋ πό θε ση για
πε ραι τέ ρω διεύ ρυν ση της ΕΕ, λέ νε, εί ναι ένα νέο
Ευ ρω σύ νταγ μα που θα ρυθ μί ζει τις με τα ξύ τους
σχέ σεις. Στην Γαλ λία και την Γερ μα νία υπάρ χουν,
σί γου ρα, πολ λοί που φο βού νται ότι η προ σθή κη
μιας ακό μα με γά λης χώ ρας θα μειώ σει τον κε -
ντρι κό τους ρό λο.

Ο κυ ριό τε ρος φό βος τους, όμως, συν δέ ε ται
με την γε ω γρα φι κή θέ ση της Τουρ κί ας: με την
έντα ξη της η ΕΕ θα συ νο ρεύ ει νό τια με το Ιράκ,
το Ιράν και την Συ ρία. Αν ο Μπους χά σει τον πό -
λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας (ελά χι στοι έχουν πια
απο μεί νει που να πι στεύ ουν ότι δεν θα τον χά σει)
οι πε ριο χές αυ τές θα εί ναι, για τις Με γά λες Δυ νά -
μεις, κυ ριο λε κτι κά  ανε ξέ λεγ κτες. Κα νέ νας δεν
μπο ρεί να προ βλέ ψει ποι ός θα εί ναι ο αντί κτυ πος
μι ας τέ τοιας ήτ τας στην ίδια την Τουρ κία -μια χώ -
ρα  μου σουλ μα νι κή με με γά λη, μα ζι κή απέ χθεια
για τις ΗΠΑ (μό νο το 20% των Τούρ κων έχει θε τι -
κή γνώ μη για τις ΗΠΑ), μια με γά λη Κουρδι κή
μειο νό τη τα και ένα δυ να τό αντι πο λε μι κό κί νη μα.
Ποι ός θα μπο ρέ σει ελέγ ξει την κα τά στα ση; Ο Ερ -
ντο γκάν με το ισλα μι κό  του πα ρελ θόν; 'Η μή πως
ο στρα τός; Οι γνώ μες δι ί στα νται. 

Ο Σαρ κο ζί τάσ σε ται ανοι χτά υπέρ του στρα -
τού.  Ο Μπλερ υπο στη ρί ζει την έντα ξη της Τουρ -
κί ας για τί δεν θέ λει να εγκα τα λεί ψει ακό μα τον
πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας. Η κυ βέρ νη ση
του Κα ρα μαν λή επι μέ νει να επα να λαμ βά νει ότι «η
πά για θέ ση της Ελ λά δας εί ναι υπέρ της ευ ρω πα ϊ -
κής προ ο πτι κής της Τουρ κί ας». Τον Δε κέμ βρη,
όμως, η ελ λη νι κή δι πλω μα τία πρω το στά τη σε για
να πα γώ σουν οι δια δι κα σί ες. Και την πε ρα σμέ νη
Κυ ρια κή ο Μη τσο τά κης στην συ νέ ντευ ξή του
στην Κα θη με ρι νή ευ χή θη κε να εί ναι και επό με νος
πρό ε δρος της Τουρ κί ας «Κε μα λι κός» -στρα τιω τι -
κός, με άλ λα λό για. 

Κά ποιοι πο ντά ρουν στον Ερ ντο γκάν. Στην δη -
μο κρα τία, τις ελευ θε ρί ες, την ει ρή νη και τα αν -
θρώ πι να δι καιώ μα τα -όλα αυ τά τα οποία π ρο βάλ -
λουν σαν τις "με γά λες αξί ες" της ΕΕ- όμως, δεν
πο ντά ρει κα νείς.

Σωτήρης Kοντογιάννης
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Τ
ο κλί μα που επι κρα τεί στις άρ -
χου σες τά ξεις της Ευ ρώ πης
έκα νε με ρι κά βή μα τα βελ τί ω -

σης. Ελ πί ζουν ότι η νί κη του Νι κο λά
Σαρ κο ζί στις γαλ λι κές προ ε δρι κές
εκλο γές ση μα το δο τεί μια συ νο λι κό τε -
ρη στρο φή προς τα δε ξιά στην Ευ ρω -
πα ϊ κή Ενω ση. 

Σύ ντο μα, ο κυ ρί αρ χος πο λι τι κός
άξο νας της ΕΕ θα φέ ρει τη μια δί πλα
στην άλ λη τη Γερ μα νία με την Αν γκε λα
Μέρ κελ, την Γαλ λία με τον Σαρ κο ζί και
την Βρε τα νία με τον Γκόρ ντον Μπρά -
ουν –όλοι τους στε νά δε μέ νοι με τις
ΗΠΑ και έν θερ μοι υπο στη ρι κτές των
νε ο φι λε λεύ θε ρων οι κο νο μι κών πο λι τι -
κών. 

Η Μέρ κελ και ο Σαρ κο ζί σχε διά ζουν
την ανα βί ω ση του Ευ ρω συ ντάγ μα τος
το οποίο απορ ρί φθη κε στα δη μο ψη φί -
σμα τα στη Γαλ λία και την Ολ λαν δία
πριν δυο χρό νια. Ελ πί ζουν ότι θα πε -
ρά σουν μια πιο «νε ρω μέ νη» εκ δο χή
του χω ρίς να χρεια στεί να το θέ σουν
που θε νά υπό την έγκρι ση της λαϊ κής
ψή φου. 

Στο μυα λό των αρ χου σών τά ξε ων
φαί νε ται να έχει εξα φα νι στεί το εφιαλ -
τι κό σε νά ριο που εί χαν ζω ντα νέ ψει τα
δη μο ψη φί σμα τα –μια Ευ ρώ πη διαι ρε -
μέ νη ανά με σα στις ελίτ που προ σπα -
θούν να εφαρ μό σουν νε ο φι λε λεύ θε -
ρες πο λι τι κές και πλη θυ σμούς που
εξε γεί ρο νται ενα ντίον τους. 

Ομως, τέ τοιες προσ δο κί ες εί ναι
υπερ βο λι κές. Εί ναι αλή θεια ότι η δε ξιά
της ελεύ θε ρης αγο ράς βρί σκε ται κα λά
εδραιω μέ νη στο επί πε δο της «επί ση -
μης» πο λι τι κής. Ομως, στην ηπει ρω τι -
κή Ευ ρώ πη η νε ο φι λε λεύ θε ρη ανα -
διάρ θρω ση της κοι νω νί ας που ξε κί νη -
σε από την Μάρ γκα ρετ Θά τσερ και συ -
νε χί στη κε από τον Τό νι Μπλερ στην
Βρε τα νία δεν έχει ακό μα πε ρά σει. 

Το 2005 οι ομο σπον δια κές εκλο γές
στην Γερ μα νία έφε ραν στην επι φά νεια
την έλ λει ψη λαϊ κής υπο στή ρι ξης και
για τα δυο με γά λα κόμ μα τα, τους Σο -
σιαλ δη μο κρά τες και τους Χρι στια νο δη -
μο κρά τες, τα οποία εί ναι εξί σου ταυ τι -
σμέ να με τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό. Υπο -
χρε ώ θη καν να σχη μα τί σουν μια κυ βέρ -
νη ση συ νερ γα σί ας η οποία βρί σκει με -
γά λη δυ σκο λία ακό μα και να συν νε νο -
η θεί στο εσω τε ρι κό της, πο λύ πε ρισ -
σό τε ρο να εφαρ μό σει ση μα ντι κές νε ο -
φι λε λεύ θε ρες «με ταρ ρυθ μί σεις». 

Στην Ιτα λία η άρ χου σα τά ξη έλ πι ζε
ότι η κε ντρο α ρι στε ρή κυ βέρ νη ση του
Ρο μά νο Πρό ντι, η οποία εκλέ χτη κε
πριν ένα χρό νο πε ρί που, θα μπο ρού σε
να προ ω θή σει πιο απο τε λε σμα τι κά την
οι κο νο μι κή ανα διάρ θρω ση από την άρ -
ρυθ μη κυ βέρ νη ση του Μπερ λου σκό νι.
Ομως, η κυ βέρ νη ση Πρό ντι τα λαι πω -
ρεί ται από την ορια κή κοι νο βου λευ τι κή
πλειο ψη φία της και τις εσω τε ρι κές
διαι ρέ σεις της. 

Η τρο πή που θα πά ρουν οι εξε λί ξεις

στην Γαλ λία θα έχουν απο φα σι στι κές
συ νέ πει ες για το αν θα ξε πε ρα στεί αυ -
τό το αδι έ ξο δο σε πα νευ ρω παϊ κή κλί -
μα κα. Οι απερ γί ες στο δη μό σιο το μέα
το 1995-1996 στην Γαλ λία, ήταν η
πρώ τη μι ας σει ράς κοι νω νι κών εκρή ξε -
ων που προ κά λε σαν οι από πει ρες να
εφαρ μο στούν νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα
–με ξε χω ρι στές στιγ μές τις απερ γί ες
των εκ παι δευ τι κών ενά ντια στην επί θε -
ση στις συ ντά ξεις τον Μάη-Ιο ύ νη του
2003 και τη φοι τη τι κή εξέ γερ ση τον
Μάρ τη-Απρί λη 2006 ενά ντια στο Νό μο
για τη Σύμ βα ση Πρώ της Απα σχό λη σης
που πε τσό κο βε τα δι καιώ μα τα των νέ -
ων ερ γα ζό με νων. 

Aντίσταση

Αν ο Σαρ κο ζί κα τορ θώ σει να κα τα -
βά λει αυ τή την αντί στα ση και να εφαρ -
μό σει το πρό γραμ μα των με ταρ ρυθ μί -
σε ων της ελεύ θε ρης αγο ράς, αυ τή η
νί κη θα έχει αντη χή σεις πο λύ μα κρύ τε -
ρα από τα σύ νο ρα της Γαλ λί ας. Αλ λά ο
Σαρ κο ζί δεν ξε κι νά ει έχο ντας εξα σφα -
λί σει μια ισχυ ρή λαϊ κή βά ση. 

Στο δεύ τε ρο γύ ρο των προ ε δρι κών
εκλο γών δυο βδο μά δες πριν νί κη σε με
το 53.06% των ψή φων την υπο ψή φια
του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος την Σε -
γκο λέν Ρουα γιάλ η οποία πή ρε το
46.94%. Η γε νι κή ει κό να εί ναι η ίδια με
όλων των εκλο γών από το 1974 –μια
χώ ρα ορια κά διαι ρε μέ νη ανά με σα στη
δε ξιά και την αρι στε ρά όπου μια σχε τι -
κά μι κρή με τα τό πι ση της κοι νής γνώ -
μης μπο ρεί να ανα τρέ ψει τις ισορ ρο πί -
ες και να δώ σει τη νί κη στη μια ή στην
άλ λη πλευ ρά. 

Αυ τή τη φο ρά η υπο το νι κό τη τα της
προ ε κλο γι κής εκ στρα τεί ας της Ρουα -
γιάλ και το χά ος που επι κρά τη σε στην
ισχυ ρή ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά της
Γαλ λί ας ήταν αρ κε τά για να δώ σει τη
νί κη στον Σαρ κο ζί, που έκα νε μια κα λο -
ζυ γι σμέ νη  και απο τε λε σμα τι κή προ ε -
κλο γι κή εκ στρα τεία. Το γε γο νός ότι ο

κε ντρο δε ξιός υπο ψή φιος Φραν σουά
Μπαϊ ρού, που κα τά φε ρε να πα ρου σια -
στεί ως το «αου τσά ϊ ντερ» του υπάρ χο -
ντος πο λι τι κού συ στή μα τος,  πή ρε
18% των ψή φων στο πρώ το γύ ρο των
προ ε δρι κών εκλο γών, εί ναι η από δει ξη
της δυ σα ρέ σκει ας πολ λών ψη φο φό -
ρων και με τους δυο βα σι κούς υπο ψή -
φιο υς. 

Ομως,  όπως επε σή μα νε η δε ξιά
εφη με ρί δα Le Fi ga ro: 

«Πα ρά τις προ σπά θει ές του να κερ -
δί σει τη λαϊ κή ψή φο, την οποία κο λά -
κευε ιδιαί τε ρα στην διάρ κεια της προ ε -
κλο γι κής κούρ σας, ο Σαρ κο ζί δεν κα -
τά φε ρε να κερ δί σει νέο έδα φος πέ ρα
από την κλασ σι κή τα ξι κή επιρ ροή του.
Το κοι νω νιο λο γι κό προ φίλ της ψή φου
του ήταν ακό μα πιο πε ριο ρι σμέ νο από
αυ τό του Ζακ Σι ράκ το 1995 (όταν
εκλέ χτη κε πρώ τη φο ρά πρό ε δρος). 

Απο σπώ ντας μό λις το 40% στις ηλι -
κί ες ανά με σα σε 18 και 24, ο Σαρ κο ζί
πή ρε 15 μο νά δες λι γό τε ρες από ότι ο
Σι ράκ σε αυ τή την ηλι κια κή ομά -
δα...Αντί θε τα...ενί σχυ σε το προ βά δι -
σμά του στους γη ραιό τε ρους ψη φο -
φό ρους που έφτα σε το 64% στους ψη -
φο φό ρους πά νω από 65 χρο νών. Ση -
μειω τέ ον ότι οι ψη φο φό ροι πά νω από
50 ετών απο τέ λε σαν το 52% των ψη -
φο φό ρων του σε σύ γκρι ση με το 37%
της Ρουα γιάλ...

Ο Σαρ κο ζί επί σης έχα σε έδα φος, σε
σύ γκρι ση με τον Σι ράκ ανά με σα στους
υπάλ λη λους και στους χει ρο νά κτες
ερ γά τες –η αρι στε ρά κέρ δι σε το 57%
και το 59% των ψή φων τους αντί στοι -
χα. Η Ρουα γιάλ κα τόρ θω σε να δι α τη -
ρή σει την υπο στή ρι ξη των λαϊ κών
στρω μά των τα οποία εί χαν ψη φί σει μα -
ζι κά υπέρ της στις πε ρι φε ρεια κές και
ευ ρω πα ϊ κές εκλο γές του 2004.»

Γι’ αυ τό το λό γο, η ιδέα, που εί ναι
της μό δας ανά με σα σε κά ποιο υς κύ -
κλους της αρι στε ράς, ότι ο Σαρ κο ζί,
όπως η Θά τσερ πριν, έχει πε τύ χει να

κερ δί σει την υπο στή ρι ξη της ερ γα τι -
κής τά ξης σε ένα πρό γραμ μα «αυ ταρ -
χι κού λα ϊ κι σμού» δεν επι βε βαιώ νε ται
από τα γε γο νό τα. Πα ρά την αντι με τα -
να στευ τι κή ρη το ρεία του, μό νο το 28%
του γαλ λι κού λα ού συμ φω νεί ότι
«υπάρ χουν πά ρα πολ λοί με τα νά στες
στην Γαλ λία» σε σύ γκρι ση με ένα 50%
το 1993 και ένα 31% το 1997.

Θητεία

Ο Σαρ κο ζί θα ξε κι νή σει την προ ε δρι -
κή θη τεία του σε μια κοι νω νία όπου η
αρι στε ρά δια θέ τει πο λύ βα θι ές ρί ζες
και όπου η εχθρό τη τα στον νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό εί ναι μα ζι κό φαι νό με νο.  Η
αλή θεια εί ναι ότι προ σπά θη σε να προ -
σαρ μό σει τη προ ε κλο γι κή του εκ στρα -
τεία ανά λο γα, με επι θέ σεις στην Ευ -
ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή Τρά πε ζα για τί κρα -
τά ει υψη λά τα επι τό κια και με κα λέ -
σμα τα για «προ στα σία» και «προ τί μη -
ση της κοι νό τη τας» δη λα δή υπέρ των
ευ ρω πα ϊ κών προϊ ό ντων. Ο Σαρ κο ζί,
όταν ήταν υπουρ γός Οι κο νο μι κών του
Σι ράκ εί χε ορ γα νώ σει μια ‘επι χεί ρη ση
διά σω σης» -ύψους 3.2 δι σε κα τομ μυ ρί -
ων της χρε ο κο πη μέ νης γαλ λι κής επι -
χεί ρη σης Αλ στομ. 

Πράγ μα τι, ο αρ θρο γρά φος της εφη -
με ρί δας Fi nan ci al Ti mes ο Μάρ τιν
Γουλφ προ βλέ πει ότι «ο Σαρ κο ζί προ -
μη νύ ει δια μά χη στην Ευ ρώ πη.» Φο βά -
ται ότι ο Σαρ κο ζί εί ναι πε ρισ σό τε ρο
«ένας λα ϊ κι στής πα ρεμ βα τι στής» πα ρά
ένας «οι κο νο μι κός φι λε λε λεύ θε ρος».
Υπό την ηγε σία του η Γαλ λία το πιο πι -
θα νό εί ναι να «βρε θεί διαι ρε μέ νη εσω -
τε ρι κά και αδιάλ λα κτη στην εξω τε ρι κή
πο λι τι κή της», μπλο κά ρο ντας την πα -
ρα πέ ρα ευ ρω πα ϊ κή ενο ποί η ση. 

Ο Γουλφ δεν εί ναι ο μο να δι κός αντι -
πρό σω πος των αρ χου σών τά ξε ων της
Ευ ρώ πης που ανη συ χεί ότι ο Σαρ κο ζί
μπο ρεί να απο τε λέ σει μειο νέ κτη μα. Λί -
γες μέ ρες με τά την εκλο γή του οι Fi -
nan ci al Ti mes ανέ φε ραν «οι ευ ρω πα ί οι

υπουρ γοί οι κο νο μι κών...σε μια απο φα -
σι στι κή πα ρέμ βα ση υπέρ της ανε ξαρ -
τη σί ας της κε ντρι κής τρά πε ζας, έκα -
ναν μια συ ντο νι σμέ νη προ ει δο ποί η ση
στο Νι κο λά Σαρ κο ζί να στα μα τή σει να
κα τη γο ρεί την Ευ ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή
Τρά πε ζα για τα οι κο νο μι κά προ βλή μα -
τα.»

Τα όρια της νί κης του Σαρ κο ζί και η
αμ φι ση μία της πο λι τι κής του δεν ση -
μαί νουν ότι πρέ πει να υπο τι μά με την
ση μα σία της εκλο γής του. Με τά τη
διά λυ ση και της 12ετί ας του Σι ράκ, ο
Σαρ κο ζί κα τά φε ρε να συ σπει ρώ σει τη
γαλ λι κή δε ξιά υπό μια ισχυ ρή, απο φα -
σι σμέ νη ηγε σία. 

Υιο θε τώ ντας, ιδιαί τε ρα, ένα τμή μα
της ρα τσι στι κής και αυ ταρ χι κής δη μα -
γω γί ας του φα σί στα Λε πέν, μπό ρε σε
να ανα σχέ σει την αμ φι σβή τη ση της
επί ση μης δε ξιάς από το Εθνι κό Μέ τω -
πο. Το Σο σια λι στι κό Κόμ μα, ιδιαί τε ρα
κα τά τη διάρ κεια της προ ε δρί ας του
Φραν σουά Μι τε ράν (1981-95) έχει χρη -
σι μο ποιή σει κυ νι κά τον Λεπέν για να
διαι ρέ σει και να αδυ να τί σει τη δε ξιά. 

Ομως, η δε ξιά φρα σε ο λο γία του
Σαρ κο ζί δεν εί ναι απλά λό για του αέ -
ρα. Μπο ρού με να πε ρι μέ νου με πιο
έντο νη έμ φα ση στα ζη τή μα τα «νό μου
και τά ξης» και πε ρισ σό τε ρη προ θυ μία
να επι στρα τεύ σει την κρα τι κή κα τα -
στο λή ενά ντια στα κοι νω νι κά κι νή μα τα. 

Εδώ ται ριά ζει η σύ γκρι ση του Σαρ -
κο ζί με την Θά τσερ. Εδω σε στους Συ -
ντη ρη τι κούς μια ισχυ ρή ηγε σία, με αυ -
το πε ποί θη ση και χρη σι μο ποί η σε χω ρίς
δι σταγ μό την κρα τι κή μη χα νή για να
επι τε θεί και να νι κή σει βα σι κά κομ μά -
τια των ερ γα τών –με ταλ λερ γά τες, αν -
θρα κω ρύ χους, τυ πο γρά φους, λι με νερ -
γά τες- και με αυ τό το τρό πο να θέ σει
τις πο λι τι κές βά σεις για το θρί αμ βο
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού. 

Εί ναι πι θα νό ότι ο Σαρ κο ζί θα μπο -
ρέ σει να πε τύ χει κά τι αντί στοι χο στην
Γαλ λία. Κά τι τέ τοιο θα έσπα γε την ευ -
ρω πα ϊ κή «ισο πα λία» υπέρ της δε ξιάς.
Ομως, η νί κη σε μια εκλο γι κή μά χη δεν
αρ κεί για να επι φέ ρει μια τέ τοια με τα -
τό πι ση στους συ σχε τι σμούς τα ξι κής
δύ να μης. Στη Θά τσερ χρειά στη κε το
με γα λύ τε ρο μέ ρος της διάρ κει ας των
κυ βερ νή σε ών της (1979-87) για να φέ -
ρει αυ τές τις αλ λα γές στην Βρε τα νία. 

Και το πιο ση μα ντι κό από όλα εί ναι
ότι τί πο τα δεν ήταν ανα πό φευ κτο στην
νί κη της Θά τσερ. Το ίδιο ισχύ ει και
στην πε ρί πτω ση του Σαρ κο ζί. Εί ναι
αντι μέ τω πος με τα πιο μα χη τι κά κοι νω -
νι κά κι νή μα τα στην Ευ ρώ πη που έχουν
διώ ξει κυ βερ νή σεις δε ξι ές κι «αρι στε -
ρές». Στα χρό νια που θα ακο λου θή -
σουν, η πραγ μα τι κή δο κι μα σία θα εί ναι
το αν αυ τά τα κι νή μα τα μπο ρούν να
βρουν την δύ να μη της αντί στα σης, και
μια συ νε πή και ισχυ ρή πο λι τι κή ηγε σία
για να νι κή σουν τον Σαρ κο ζί. Πά ρα
πολ λά κρί νο νται από την έκ βα ση αυ -
τής της δο κι μα σί ας όχι μό νο στην Γαλ -
λία αλ λά και στην υπό λοι πη Ευ ρώ πη. 

AΞONAΣ ΣAPKOZI - MEPKEΛ - ΓKOPNTON MΠPAOYN
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Η
τε λευ ταία εβδο μά δα ήταν πο λύ θερ μή στο
Πε ρι στέ ρι. Την Τρί τη 8 Μαϊ ου έγι νε πι κε -
το φο ρία. Συμ με τεί χαν γύ ρω στους 120 κα -

τοί κους με πι κέ τες και συν θή μα τα που απαι τού -
σαν τη γε νι κή από συρ ση του Γε νι κού Πο λε ο δο μι -
κού Σχε δίου του Πα χα του ρί δη. Ο κό σμος στα μα -
τού σε ρω τού σε και έπαιρ νε προ κη ρύ ξεις.

Την Πα ρα σκευή 11 Μαϊ ου ο Σύλ λο γος Γο νέ ων
και Κη δε μό νων ενός Γυ μνα σίου έκα νε συ ναυ λία
στο Αλ σος. Η Επι τρο πή Κα τοί κων του Αλ σους
έκα νε αι σθη τή την πα ρου σία της. Εί χα με στή σει
τρα πε ζά κι στην εί σο δο, εί χα με κολ λή σει πι κέ τες
και μα ζέ ψα με πολ λές υπο γρα φές. Την Δευ τέ ρα
14 Μαϊ ου ο Πα χα του ρί δης, ο Δή μαρ χος Πε ρι στε -
ρίου, έκα νε εκ δή λω ση στο Εκ θε σια κό Κέ ντρο για

να εκ θειά σει το Γ.Π.Σ. Μα ζεύ τη καν οι ψη φο φό ροι
και οι έν θερ μοι υπο στη ρι κτές του «ανε ξάρ τη του
Δη μάρ χου της Δε ξιάς», οι εκ πρό σω ποι του Λά ος.
Δυ στυ χώς γι’ αυ τούς μας βρή καν πά λι μπρο στά
τους. Χά νο ντας την ψυ χραι μία τους οι δη μο τι κοί
του σύμ βου λοι, προ σπά θη σαν να μας δι ώ ξουν.
Εμείς μεί να με εκεί μοι ρά ζα με προ κη ρύ ξεις και
φω νά ζα με συν θή μα τα όπως «Μπρο στά η κοι νω -
νία, πί σω οι ερ γο λά βοι, να δεί τε που σε λί γο θα
‘ρθου νε και οι μπρά βοι». Και όντως μπρά βοι της
ΟΝ ΝΕΔ προ σπά θη σαν να μας κλεί σουν  την εί σο -
δο αλ λά και πά λι απέ τυ χαν. Η φι έ στα – φιά σκο τε -
λεί ω σε και εμείς δώ σα με το επό με νο ρα ντε βού,
που εί ναι η συ νέ λευ ση των κα τοί κων την Τε τάρ τη
16 Μαϊ ου στις 7μμ στο Αλ σος. 

Την ώρα που δια δη λώ να με ενά ντια στον Πα χα -

του ρί δη, οι κά τοι κοι της πε ριο χής Τσα λα βού τα
έκα ναν την πρώ τη τους συ νέ λευ ση για να φτιά -
ξουν ένα σχέ διο δρά σης. Απο φά σι σαν να βγά λουν
μία προ κή ρυ ξη και να κά νουν την επό με νη συ νέ -
λευ σή τους την Τε τάρ τη 23 Μαϊ ου στις 7μμ στην
Αγ. Τριά δα.

Οι μέ χρι τώ ρα κι νη το ποιή σεις εί ναι πε τυ χη μέ -
νες. Αυ τό οφεί λε ται στο ότι όλη η Αρι στε ρά  από
το ΠΑ ΣΟΚ μέ χρι τον αντιε ξου σια στι κό χώ ρο, κα -
τά φε ρε να ενω θεί και να πα λέ ψει ενά ντια στο
Γ.Π.Σ. Το στοί χη μα από ‘δω και πέ ρα εί ναι το κα τά
πό σο οι κά τοι κοι θα διευ ρύ νουν αυ τές τις επι τρο -
πές και θα δρά σουν μα ζι κά για να στα μα τή σουν
«την επέ λα ση των βαρ βά ρων». 

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Πε ρι στε ρίου 

Νο 767 15

Με τά την πε τυ χη μέ νη απερ γία της 8 Μάη στο χώ ρο του τύ -
που και των ΜΜΕ η ίδια ει κό να επα να λή φτη κε και στην πα νερ γα -
τι κή απερ γία της 15 Μάη. Ού τε δελ τία ει δή σε ων και ενη με ρω τι -
κές εκ πο μπές εμ φα νί στη καν στα κα νά λια ού τε εφη με ρί δες δού -
λε ψαν στις 15 Μάη. Το απο τέ λε σμα αυ τό δεν ήταν δε δο μέ νο εξ
αρ χής, για τί η ηγε σία της ΕΣΗ ΕΑ δεν εί χε κα μιά διά θε ση να κη -
ρύ ξει 24ωρη απερ γία, εί χε αρ κε στεί στην κή ρυ ξη μι ας στά σης
ερ γα σί ας. 

Ομως, το σκάν δα λο με τα ομό λο γα εί ναι τε ρά στιο και η ορ γή
των δη μο σιο γρά φων και όλων των ερ γα ζό με νων στο χώ ρο του
τύ που το ίδιο με γά λη με όλων των ερ γα ζό με νων. Το ΤΣΠΕ ΑΘ, το
τα μείο των ερ γα ζό με νων στον τύ πο έχει πλη γεί σκλη ρά από την
κερ δο σκο πία των «δο μη μέ νων» ομο λό γων, με 130 εκα τομ μύ ρια
ευ ρώ ζη μιά. Ολες οι ενώ σεις στο χώ ρο του τύ που πή ραν από φα -
ση για 24ωρη απερ γία στις 15 Μάη. Και κά τω από αυ τές τις πι έ -
σεις η ηγε σία Σό μπο λου στην ΕΣΗ ΕΑ που δεν ήθε λε με τί πο τα να
στε νο χω ρή σει τον Κα ρα μαν λή και τον Ρου σό που λο πή ρε από φα -
ση για 24ωρη απερ γία. 

Ρό λο σε αυ τή την έκ βα ση έπαι ξαν και οι Fi nan ci al Cri mes που
πριν ακό μα και την Πρω το μα γιά, με τις συ νε χείς ανα κοι νώ σεις,
πε ριο δεί ες και πα ρεμ βά σεις τους έβα ζαν το ζή τη μα της συμ με -
το χής στην πα νερ γα τι κή απερ γία της 15 Μάη. 

Σύ ντρο φοι στις 14-5-2007
έγι νε εκ δή λω ση του Συν δέ -
σμου Αντιρ ρη σιών Συ νεί δη σης
και της Δι εθ νούς Αμνη στί ας για
την αντίρ ρη ση συ νεί δη σης, στα
πλαί σια της Πα γκό σμιας Μέ -
ρας των αντιρ ρη σιών.

Στη συ γκέ ντρω ση, στην
οποία ει ση γη τές ήσαν και από
τα Βαλ κά νια και αντι μι λι τα ρι στι -
κές κι νή σεις με πα γκό σμια
δρά ση, πα ρου σιά στη κε η κα τά -
στα ση που ισχύ ει για τους
αντιρ ρη σί ες, και έγι νε πα ρου σί -
α ση ποι ες χώ ρες έχουν κα ταρ -
γή σει την υπο χρε ω τι κή θη τεία.

Η Διε θνής Αμνη στία έδω σε
έμ φα ση στα δι καιώ μα τα των
αντιρ ρη σιών και την εναλ λα κτι -
κή θη τεία, και ο Σύν δε σμος
Αντιρ ρη σιών Συ νεί δη σης, πα -

ρου σί α σε την ιστο ρι κή ανα δρο -
μή της άρ νη σης στρά τευ σης
στην Ελ λά δα, και τό νι σε την
ανά γκη για σή με ρα να κα ταρ -
γη θεί η υπο χρε ω τι κή θη τεία.

Στη συ γκέ ντρω ση πα ρε βρέ -
θη κε αντι προ σω πεία της Συμ -
μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο, και της Πρω το βου λί ας Γέ -
νο βα. 

Έγι νε δια κί νη ση της εφη με -
ρί δας της Συμ μα χί ας (δια κι νή -
θη καν 40 τεύ χη!!!), ενώ τα αυ -
το κό λη τα ενά ντια στη στρά τευ -
ση στα 18 και στη στρά τευ ση
των γυ ναι κών, γί ναν ανάρ πα -
στα σε με ρι κά λε πτά.

Γιώρ γος Χαλ κι άς, 
οι κο λό γος, μέ λος 

της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε 
τον Πό λε μο

Η Εκτε λε στι κή Επι τρο πή της ΠΟ Ε -
ΔΗΝ θα συ νε δριά σει στις 22 Μάη για
να πά ρει απο φά σεις για την συ νέ χι ση
των κι νη το ποιή σε ων στα νο σο κο μεία
με τά την συμ με το χή στην 24ωρη πα -
νερ γα τι κή απερ γία της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕ ΔΥ στις 15 Μάη. Αυ τό ανα κοι νώ θη -
κε στην σύ σκε ψη των σω μα τεί ων των
νο σο κο μεί ων του Λε κα νο πε δί ου που
ορ γά νω σε η Ομο σπον δία την Πέ μπτη
10 Μάη. 

Την ίδια στιγ μή οι κι νη το ποιή σεις σε
νο σο κο μεία κό ντρα στις επι θέ σεις του
Αβρα μό που λου συ νε χί ζο νται. Στο νο σο -
κο μείο Ερυ θρός Σταυ ρός οι ερ γα ζό με -
νοι βρί σκο νται σε κι νη το ποιή σεις από
τις 25 Απρί λη δι εκ δι κώ ντας άμε σες
προ σλή ψεις μό νι μου προ σω πι κού, αυ -
ξή σεις βα σι κών μι σθών αυ ξή σεις χρη -
μα το δό τη σης και επαρ κή κον δύ λια εφη -
με ρι ών και υπε ρω ριών, άμε ση έντα ξη
στα βα ρέα κι αν θυ γιει νά, αξιο πρε πή δη -
μό σια και δω ρε άν υγεία για όλους. Ζη -

τούν από τα σω μα τεία, τις 5με λείς της
ΕΙ ΝΑΠ, και τις ομο σπον δί ες να στη ρί -
ξουν τον αγώ να τους. 

*Την Τε τάρ τη 16 Μάη και Πέ μπτη 17
Μάη θα πραγ μα το ποι η θούν εκλο γές για
νέο ΔΣ στο σω μα τείο των ερ γα ζό με νων
στο Ατ τι κό Νο σο κο μείο. Η Πρω το βου -
λία-Γέ νο βα «Νυ στέ ρι» συμ με τέ χει στις
εκλο γές με υπο ψή φιο τον Σπύ ρο Στάϊ -
κο. Στην προ κή ρυ ξη που κυ κλο φο ρεί
ενό ψει των εκλο γών ανα φέ ρε ται: «»Στο
ΑΤ ΤΙ ΚΟ αντι στε κό μα στε στην υπε ρερ -
γα σία, την εντα τι κο ποί η ση και τον αυ -
ταρ χι σμό. Για την ΥΓΕΙΑ μας πρέ πει να
τη ρού νται ωρά ριο και κα νο νι σμοί. Για
την αξιο πρέ πειά μας πρέ πει να πλη ρω -
θού με τις υπε ρω ρί ες και να τη ρού νται
οι νό μοι (ΤΕΠ, Ορ γα νι σμός, βάρ διες,
κρί σεις, επι δό μα τα.) Τον τρό πο τον
έδει ξαν οι συ νά δελ φοι για τροί. Δι εκ δι -
κού με λε φτά για την υγεία και την παι -
δεία και όχι για πο λε μι κές εκ στρα τεί ες
σε Ιράκ και Αφγα νι στάν.» 

H AYΓH KAI OI...

Την Κυ ρια κή 13 Μάη στις σε λί δες της «Αυ γής» δη μο σιεύ τη κε ένα ρε πορ τάζ για τις
επερ χό με νες εκλο γές στην ΕΣΗ ΕΑ στο οποίο πα ρου σιά ζο νται οι πα ρα τά ξεις που συμ -
με τέ χουν. Πολ λά θα μπο ρού σε να πει κα νείς για το πώς πα ρου σιά ζει τις υπό λοι πες
πα ρα τά ξεις, αλ λά όσον αφο ρά τους Fi nan ci al Cri mes την Πρω το βου λία Γέ νο βα δη μο -
σιο γρά φων και ερ γα ζό με νων στα ΜΜΕ,  η δια στρέ βλω ση ξε περ νά ει κά θε όριο. Οπως
επι ση μαί νουν σε ανα κοί νω ση e-mail που κυ κλο φο ρούν οι Fi nan ci al Ti mes:

«Με ένα προ βλη μα τι κό άρ θρο η ΑΥ ΓΗ της Κυ ρια κής 13/5 επι χει ρεί να πε ρι γρά ψει
το το πίο για τις εκλο γές της ΕΣΗ ΕΑ. Αφαι ρεί το ένα τρί το της εκλο γι κής κα τα γρα φής
των F.Cri mes και από 72 ψή φους και πο σο στό 2.32%, τις κα τε βά ζει επει δή έτσι θέ λει
στις 50. Κα τα λο γί ζει στο σχή μα την άρ νη ση της συ νερ γα σί ας με την Συ σπεί ρω ση, χω -
ρίς καν να μπαί νουν ορισμέ νοι αρ χι κοί πο λι τι κοί όροι που εί χαν ανα φερ θεί απο τις
δυο πλευ ρές (πχ απά λει ψη του τί τλου των F.Cri mes, δι α φω νία στο ζή τη μα της υπερ -
ψή φισης του Σό μπο λου, κλπ). Τέ τοια δε ο ντο λο γία και πλου ρα λι σμό, ευ χα ρι στούμε
αλ λά δεν θα πά ρου με.  

...FINANCIAL CRIMES

ΣYNEIΔHΣHΣ

Tο Περιστέρι ενάντια 
στους κερδοσκόπους γης

Συνέδρια 
OΛME - ΔOE

Σ
τις 21-24 Ιο ύ νη γί νε ται φέ τος η
Ετή σια Γε νι κή Συ νέ λευ ση της ΔΟΕ,
ενώ οι Γε νι κές Συ νε λεύ σεις των Δι -

δα σκα λι κών Συλ λό γων για την εκλο γή των
αντι προ σώ πων στο συ νέ δριο γί νο νται από
τις 20 Μάη έως τις 10 Ιο ύ νη. Το επό με νο
Σαβ βα το κύ ρια κο 28 Ιο ύ νη-1 Ιο ύ λη θα γί νει
αντί στοι χα το ετή σιο συ νέ δριο της ΟΛ ΜΕ.
Οι δια δι κα σί ες των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων
και της εκλο γής των αντι προ σώ πων των
ΕΛ ΜΕ γί νο νται αυ τές τις μέ ρες. 

Και τα δύο αυ τά συ νέ δρια χρειά ζε ται
να αντι κα το πτρί ζουν το κλί μα και τη δυ να -
μι κή που ανα δεί χτη κε όλη την προ η γού -
με νη χρο νιά στο χώ ρο της εκ παί δευ σης,
μια χρο νιά που κα νείς δεν μπο ρεί να αμ φι -
σβη τή σει ότι ήταν η χρο νιά της Παι δεί ας.    

Για έναν ολό κλη ρο χρό νο όλοι οι ερ γα -
ζό με νοι εί χαν τα μά τια τους στραμ μέ να
στα σχο λεία και στα πα νε πι στή μια. Όχι
μό νο για τί μέ σα από την απερ γία διαρ κεί -
ας των δα σκά λων και τις κα τα λή ψεις ανα -
δεί χτη καν τα προ βλή μα τα της διά λυ σης
της δη μο σί ας και δω ρε άν Παι δεί ας αλ λά
και για τί σε αυ τούς τους χώ ρους χτυ πού -
σε για έναν ολό κλη ρο χρό νο η καρ διά της
σύ γκρου σης με την νε ο φι λε λεύ θε ρη ατζέ -
ντα του Κα ρα μαν λή και την συ ναί νε ση σε
αυ τές τις επι θέ σεις από την πλευ ρά της
ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ.

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ έχει δεί ξει τις
προ θέ σεις της απέ να ντι στη δη μό σια και
δω ρε άν Παι δεία, όχι μό νο με την ψή φι ση
του νό μου πλαι σίου για τα ΑΕΙ αλ λά και
με την ψή φι ση της τρο πο λο γί ας για την
προ σχο λι κή αγω γή που ιδιω τι κο ποιεί τα
νη πια γω γεία. Γι αυ τό οι μά χες της επό με -
νης χρο νιάς χρειά ζε ται να ξα να πιά σουν
το νή μα της σύ γκρου σης και της ανα τρο -
πής της πο λι τι κής της αγο ράς . 

Τα συ νέ δρια των δύο ομο σπον διών
χρειά ζε ται να κι νη θούν στον ίδιο δρό μο
με αυ τόν που άνοι ξε η απερ γία των δα -
σκά λων και οι κα τα λή ψεις των φοι τη τών,
στο δρό μο της σύ γκρου σης με την πο λι τι -
κή της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή. Στα φε τι -
νά συ νέ δρια χρειά ζε ται οι σύ νε δροι της
ΔΑ ΚΕ να βγουν απο δυ να μω μέ νοι. Να τι -
μω ρη θούν με αυ τόν τον τρό πο για την
ανοι χτή απερ γο σπα σία που επι χεί ρη σαν
στη διάρ κεια της απερ γί ας, την ίδια στιγ -
μή που η κυ βέρ νη ση έρι χνε τό νους λά -
σπης στον αγώ να των δα σκά λων και  άλ -
λους τό σους τό νους χη μι κών στους δια -
δη λω τές που πλημ μύ ρι ζαν τους δρό μους.  

Χρειά ζε ται μέ σα στα συ νέ δρια η αρι -
στε ρά να βγει δυ να μω μέ νη και να πά ρει
πρω το βου λί ες προ τεί νο ντας νέ ες απερ -
για κές κι νη το ποιή σεις την επό με νη χρο -
νιά, κερ δί ζο ντας με την πλευ ρά της τον
κό σμο της ΠΑΣΚ που στή ρι ξε την απερ γία
διαρ κεί ας και τη μά χη ενά ντια στην ανα -
θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16, ήρ θε σε κό ντρα
με την τα κτι κή της ηγε σίας της ΠΑΣΚ που
έτρε ξε να κλεί σει την απερ γία των δα σκά -
λων και σε σύ γκρου ση με την ηγε σία του
ΠΑ ΣΟΚ που τά χθη κε υπέρ της ιδιω τι κο -
ποί η σης των πα νε πι στη μί ων. Στα συ νέ -
δρια χρειά ζε ται να βγει ενι σχυ μέ νη η αρι -
στε ρά που προ τάσ σει τη δυ να μι κή της
δρά σης κό ντρα στην πο λι τι κή της κυ βέρ -
νη σης και όχι τις δι α φο ρές των πλαι σί ων.  

Προ χω ρώ ντας με αυ τά τα βή μα τα μπο -
ρού με να με τα τρέ ψου με τον επό με νο Σε -
πτέμ βρη στο τέ λος της κυ βέρ νη σης της
αγο ράς και των σκαν δά λων. 

EPΓAZOMENOI MME

NOΣOKOMEIAANTIPPHΣIEΣ



Τ
ο πε ρα σμέ νο Σαβ βα το κύ ρια κο
στο Κα ρά τσι δο λο φο νή θη καν 41
άν θρω ποι και τραυ μα τί στη καν άλ -

λοι 150. Οι δο λο φο νι κές  επι θέ σεις έγι -
ναν από μέ λη της  «Κί νη σης Εθνι κού
Με τώ που» του κόμ μα τος του Μου σά -
ραφ , που επι τέ θη καν σε αντι κυ βερ νη τι -
κή συ γκέ ντρω ση όπου θα μι λού σε ο
πρό ε δρος του Ανω τά του Δι κα στη ρί ου
Ιφτι χάρ Μο χά μεντ Τσό ντρι, που απο -
πέμ φθη κε πριν από δύο μή νες από τη
δι κτα το ρι κή κυ βέρ νη ση. 

Η επί θε ση των χου ντι κών υπο στη ρι -
κτών του Μου σά ραφ έγι νε την  ώρα που
ο δι κα στής Τσό ντρι κα τευ θυ νό ταν στο
Κα ρά τσι για να μι λή σει σε μία μα ζι κή
συ γκέ ντρω ση δι κη γό ρων και αντι πο λι -
τευό με νων κομ μά των που κα ταγ γέλ -

λουν την κα θαί ρε σή του. Η αστυ νο μία
τον συ νέ λα βε και τον υπο χρέ ω σε  να
επι στρέ ψει στο Ισλα μα μπάντ. Αλ λά οι
επι θέ σεις συ νε χί στη καν και την επό με νη
ημέ ρα, αφού τη Δευ τέ ρα 14/5 δο λο φο -
νή θη κε στο σπί τι του στο Ισλα μα μπάντ
αξιω μα τού χος του Ανώ τα του Δι κα στη ρί -
ου ο Σα γι έντ Χα μίντ Ρα ζά, ανα πλη ρω τής
γε νι κός διευ θυ ντής της υπη ρε σί ας γρα -
φέ ων του Ανω τά του Δι κα στη ρί ου. Με τά
και από αυ τές τις εξε λί ξεις η αντι πο λί -
τευ ση στο Πα κι στάν  κα λεί τον κό σμο
από τη Δευ τέ ρα 14/5  σε Γε νι κή Απερ γία
ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Μου σά ραφ.   

Η απο πο μπή του Τσό ντρι που έγι νε
στις 9 Μάρ τη έχει ξε ση κώ σει τε ρά στιο
κύ μα δια δη λώ σε ων στο Πα κι στάν, κυ ρί -
ως δι κη γό ρων και δι κα στι κών αλ λά και

πλή θος κό σμου που μι σεί τον Μου σά -
ραφ και τον Μπους. Ο Τσό ντρι που κα -
τη γο ρεί ται από τον Μου σά ραφ για «πα -
ρά βα ση κα θή κο ντος» ζή τη σε να διε ρευ -
νη θούν οι εξα φα νί σεις εκα το ντά δων
αντι κα θε στω τι κών. Αυ τή εί ναι μία πο λύ
συ νη θι σμέ νη πρα κτι κή της δι κτα το ρι κής
κυ βέρ νη σης του Πα κι στάν, που  απα γά -
γει, φυ λα κί ζει χω ρίς δί κες και βα σα νί ζει
τους αντι φρο νού ντες, αφού πρώ τα τους
βα φτί σει ύπο πτους «τρο μο κρά τες». Μια
σει ρά αν θρω πι στι κές ορ γα νώ σεις κα -
ταγ γέλ λουν ότι με αυ τό τον τρό πο πολ -
λοί από τους αντι φρο νού ντες της χού -
ντας κα τα λή γουν στο Γκουα ντα νά μο με
τη συ νερ γα σία και την συν δρο μή των
βρε τα νι κών και αμε ρι κά νι κων μυ στι κών
υπη ρε σιών.  

Τη στιγ μή που η δι κτα το ρία του Μου σά ραφ δο λο φο νεί στο
Πα κι στάν, η  ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση ψη φί ζει από επι τρο πή της
βου λής σχέ διο νό μου για την κύ ρω ση «Συμ φω νί ας με τα ξύ της
Ελ λη νι κής Δη μο κρα τί ας και της κυ βέρ νη σης της Ισλα μι κής
Δη μο κρα τί ας του Πα κι στάν» με στό χο τη «συ νερ γα σία για την
κα τα πο λέ μη ση του εγκλή μα τος, ιδιαί τε ρα της τρο μο κρα τί ας,
της πα ρά νο μης δια κί νη σης ναρ κω τι κών και του ορ γα νω μέ νου
εγκλή μα τος». Η συμ φω νία κυ ρώ θη κε χω ρίς τους ψή φους της
αντι πο λί τευ σης, την Πέ μπτη 10 Μάη, την πα ρα μο νή της έκ δο -
σης της από φα σης του Αρεί ου Πά γου για τον Τζα βέντ Ασλάμ
και ανα μέ νε ται να πά ει στην Ολο μέ λεια της Βου λής τις επό με -
νες ημέ ρες.  

Η συμ φω νία απο κα λύ πτει και επι σή μως τη συ νερ γα σία της
κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή με τη στυ γνή δι κτα το ρία του Πα κι -
στάν, που απώ τε ρο στό χο έχει τη συ γκά λυ ψη της υπό θε σης
των απα γω γών. Οπως ανα φέ ρει στην αρ χή τα δύο μέ ρη «εκ -
φρά ζουν την επι θυ μία τους να ενι σχύ σουν και να βελ τιώ σουν
τις ήδη υπάρ χου σες σχέ σεις φι λί ας και συ νερ γα σί ας με τα ξύ
των δύο Κρα τών». 

Στο άρ θρο 2 της Συμ φω νί ας ανα φέ ρει ότι «τα δύο μέ ρη θα
συ νερ γά ζο νται και θα πα ρέ χουν αμοι βαία βο ή θεια» σε μία σει -
ρά από το μείς, με νού με ρο ένα «την κα τα πο λέ μη ση της διε -
θνούς τρο μο κρα τί ας» και λί γο πιο κά τω ανα φέ ρει «την κα τα -
πο λέ μη ση του λα θρε μπο ρίου» και «έρευ να για εξα φα νι σθέ ντα
άτο μα και άτο μα που έχουν δια πρά ξει εγκλή μα τα στην επι κρά -
τεια του άλ λου μέ ρους»  και «βελ τί ω ση με θό δων και μέ σων τή -
ρη σης και απο κα τά στα σης της δη μό σι ας τά ξης και χει ρι σμού
κα τα στά σε ων κρί σης όπως αε ρο πει ρα τεί ες, απα γω γές κλπ». 

Για τους σκο πούς αυ τούς θα συ στα θεί μία Συ ντο νι στι κή
Επι τρο πή, υπεύ θυ νη για την εφαρ μο γή της συμ φω νί ας, από

στε λέ χη του υπουρ γεί ου Δη μο σί ας Τά ξης της Ελ λά δας και
του υπουρ γεί ου Εσω τε ρι κών του Πα κι στάν. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα με την κύ ρω ση της συμ φω νί ας το
υπουρ γείο Δη μό σι ας Τά ξης θα γί νει και επι σή μως ο χα φι ές
της δι κτα το ρι κής κυ βέρ νη σης, στέλ νο ντας πλη ρο φο ρί ες για
τη δρά ση των πα κι στα νών με τα να στών που ζουν στην Ελ λά δα
και απο τε λούν για τα δε δο μέ να της χού ντας «τρο μο κρά τες» ή
ότι άλ λη κα τη γο ρία μπο ρούν να κα τα σκευά σουν, για να μπο -
ρούν έτσι πιο εύ κο λα να τους στέλ νουν πα κέ το στο Μου σά -
ραφ. 

Ο Πο λύ δω ρας ήταν προ κλη τι κός στη βου λή στη διάρ κεια
της συ ζή τη σης για την κύ ρω ση της συμ φω νί ας. Εί πε επί λέ ξη
ανα φε ρό με νος στο Πα κι στάν «απο κλείω τον όρο δι κτα το ρία»,
ενώ τό νι σε ότι «δεν έχει κα μία σχέ ση με την υπό θε ση των απα -
γω γών των Πα κι στα νών και της δί ω ξης του Τζα βέντ Ασλάμ». Η
αλή θεια εί ναι ότι πρό κει ται για ένα ακό μη σκάν δα λο της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ αφού πρό κει ται για μία φω το γρα φι κή συμ -
φω νία. Το νο μι κό σκα λο πά τι του ει σαγ γε λέα του Αρεί ου Πά -
γου για την αθώ ω ση του Τζα βέντ Ασλάμ ήταν η μη ύπαρ ξη τέ -
τοιας συμ φω νί ας. 

Με τά την ισχύ της, που ορί ζε ται 30 μέ ρες με τά την επι κύ -
ρω σή της, μπο ρεί πο λύ εύ κο λα με μία νέα κα τα σκευα σμέ νη
κα τη γο ρία σε βά ρος του, να απελαθεί ενώ στην ίδια θέ ση μπο -
ρεί να βρε θεί οποιο δή πο τε μέ λος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη -
τας ή από τα θύ μα τα των απα γω γών.  

Γι αυ τό η αλ λη λεγ γύη στο πρό σω πο του Τζα βέντ Ασλάμ και
στο λαό του Πα κι στάν, που πα λεύ ει ενά ντια στη χού ντα του
Μου σά ραφ και το δυ νά μω μα του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος εί -
ναι η κα λύ τε ρη ασπί δα προ στα σί ας, ενά ντια στις συ νερ γα σί ες
του Κα ρα μαν λή με τους δι κτά το ρες και τους πραγ μα τι κούς
τρο μο κρά τες αυ τού του πλα νή τη.   

Γενική Aπεργία στο Πακιστάν

...αλλά η NΔ ψηφίζει 
Συμφωνία Kαραμανλή - Mουσάραφ

Eπιτέλους
απορρίφθηκε 
η απέλαση 
του Tζαβέντ
Μ

ε συν θή μα τα κα τά της χού ντας του Μου σά ραφ και της Πα κι στα νι -
κής Πρε σβεί ας, υπο δέ χτη καν εκα το ντά δες μέ λη της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας την από φα ση του Αρεί ου Πά γου, που απέρ ρι ψε το αί -

τη μα της έκ δο σής του στο Πα κι στάν την Πα ρα σκευή 11/5. Η συ γκέ ντρω ση
στή ρι ξης του Τζα βέντ Ασλάμ που κα λού σε η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα και η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο μπρο στά στον Αρειο Πά γο, με τα τρά πη κε
σε πα νη γύ ρι, που συ νε χί στη κε μέ χρι αρ γά το με ση μέ ρι της ίδιας μέ ρας  με
πο ρεία στο κέ ντρο της Αθή νας, στα στέ κια των με τα να στών, μέ χρι τα γρα -
φεία της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας.  

Η αθω ω τι κή από φα ση του Αρεί ου Πά γου εί ναι άλ λη μία νί κη του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος που από την πρώ τη στιγ μή στά θη κε στο πλευ ρό της Πα -
κι στα νι κής  Κοι νό τη τας, πα λεύ ο ντας ενά ντια στην επί θε ση στα δη μο κρα τι κά
δι καιώ μα τα, το ρα τσι σμό και την ισλα μο φο βία. 

Η σκευω ρία που έστη σε η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία σε  συ νερ γα σία με τις
ελ λη νι κές αρ χές κα τέρ ρευ σε για άλ λη μία φο ρά. Πα ρό λο που η δί κη του
Αρεί ου Πά γου ήταν μία δί κη πα ρω δία αφού οι μο να δι κοί κα τή γο ροι του Τζα -
βέντ ήταν κρα τού με νοι των φυ λα κών Τρι κά λων, που εί χαν κα τα λή ξει εκεί
ύστε ρα από κα ταγ γε λί ες του Τζα βέντ, οι αε ρο πα γή τες ψή φι σαν κα τά πλειο -
ψη φία (3-2) τη μη έκ δο σή του.  

Η μά χη όμως δεν στα μα τά εδώ. Η Πα κι στα νι κή χού ντα συ νε χί ζει να τι μω -
ρεί με όλα τα μέ σα όλους όσους αντι στέ κο νται στις με θο δεύ σεις της. Αυ τό
το μή νυ μα προ σπά θη σε να στεί λει με την κι νη το ποί η ση με ρι κών δε κά δων χα -
φι έ δων που εμ φα νί στη καν για δεύ τε ρη φο ρά έξω από τον Αρειο Πά γο φω νά -
ζο ντας συν θή μα τα υπέρ της χού ντας του Μου σά ραφ και κα τά του Τζα βέντ
Ασλάμ. Επι πλέ ον η Πρε σβεία έχει συ ντά ξει “μαύ ρη λί στα” 200 με λών της Πα -
κι στα νι κής Κοι νό τη τας που πρω το στά τη σαν στην υπε ρά σπι ση του Τζα βέντ
Ασλάμ  και αρ νεί ται να  ανα νε ώ νει τις άδεις πα ρα μο νής τους, ενώ ο Πρέ σβης
έχει συ ντά ξει επι πλέ ον λί στα 30 ατό μων που έχει απο στεί λει στις ΗΠΑ με την
κα τη γο ρία ότι εί ναι τρο μο κρά τες, μέ λη της Αλ Κά ι ντα. 

Με αυ τούς τους εκ βια σμούς προ σπα θούν να κλεί σουν το στό μα της Πα κι -
στα νι κής Κοι νό τη τας προ κει μέ νου να στα μα τή σει η δια δι κα σία των απο κα -
λύ ψε ων των απα γω γών των 28 Πα κι στα νών, που έστη σαν οι ελ λη νι κές και οι
βρε τα νι κές  μυ στι κές υπη ρε σί ες.  Δεν θα τους αφή σου με. Η αθώ ω ση του
Τζα βέντ δεί χνει ότι  το αντι πο λε μι κό κί νη μα εί ναι πιο δυ να τό από τις σκευω -
ρί ες και τους εκ βια σμούς των συμ μά χων του Μπους. 

Kατερίνα Θωίδου

Στα χέρια σήκωσαν τον Tζαβέντ Aσλάμ και τον Γιάννη Σηφακάκη (φωτό κάτω) οι συμπαραστάτες μετά την απόφαση
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