
Μ
ε μα ζι κές αφι σο κολ λή σεις,
εξορ μή σεις σε γει το νι ές, ερ -
γα τι κούς χώ ρους και σχο λές

ξε κί νη σε από την πε ρα σμέ νη εβδο μά -
δα η κα μπά νια για μια ενω τι κή πα ρέμ -
βα ση της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς
στις βου λευ τι κές εκλο γές. Ο πρώ τος
άμε σος στό χος εί ναι να γί νει πλα τιά
γνω στή η εναρ κτή ρια Γε νι κή Συ νέ λευ -
ση   το Σάβ βα το 9 Ιο ύ νη στο Πε δίο
του Αρε ως. 

«Την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα μό λις
κυ κλο φό ρη σαν οι αφί σες και τα τε τρα σέ λι -
δα  με τη δια κή ρυ ξη και τις πρώ τες υπο -
γρα φές των ορ γα νω μέ νων και ανέ ντα χτών
αγω νι στών που στη ρί ζουν την πρω το βου -
λία απο φα σί σα με να το ανοί ξου με όσο γί -
νε ται πιο πλα τιά», μας εί πε ο Γιώρ γος Πα -

παγ γε λής στο Βύ ρω να. «Κά να με μία τε ρά -

στια αφι σο κόλ λη ση την Τε τάρ τη και την

Πέ μπτη το πρωί ορ γα νώ σα με μία πρώ τη

εξόρ μη ση στο ΜΕ ΤΡΟ «Ευ αγ γε λι σμός» και

στην πλα τεία Δε λη ο λά νη. Πή γα με με

έμπνευ ση και αι σιο δο ξία και επι μεί να με

πο λύ στην κου βέ ντα εξη γώ ντας ότι αυ τή η

πρω το βου λία θέ λει να εκ φρά σει το κί νη μα

των κα τα λή ψε ων και των απερ γιών. Η

αντα πό κρι ση ήταν πο λύ κα λή. Μέ σα σε

δύο μέ ρες μοι ρά σα με πολ λά τε τρα σέ λι δα,

20 άτο μα δή λω σαν ότι θέ λουν να στη ρί -

ξουν αυ τή την πρω το βου λία και άφη σαν το

τη λέ φω νό τους, ενώ δώ σα με 39 φύλ λα της

Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης που εί χε πρω το -

σέ λι δο την αφί σα της πρω το βου λί ας».   
συ νέ χεια στις σε λί δες 8-9

τιμή
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Tα κτι κή γε νι κή συ νέ λευ ση και
εκλο γές για την ανά δει ξη αντι προ -
σώ πων στην 76η Γε νι κή Συ νέ λευ -
ση της ΔOE πραγ μα το ποιού με την
Πέ μπτη 7 Iο ύ νη τα μέ λη του Συλ -
λό γου Δα σκά λων "Aρι στο τέ λης".
H συ νέ λευ σή μας θα ξε κι νή σει
στις 9.30πμ στο 39ο και 141ο δη -
μο τι κό σχο λείο (Aχαρ νών 399 και
Tσού ντα), ενώ οι εκλο γές θα ακο -
λου θή σουν από τις 1.30μμ έως τις
5.30μμ στον ίδιο χώ ρο.

H φε τι νή Γ.Σ. της ΔOE γί νε ται
με τά από μια χρο νιά έκρη ξης στην
Eκ παί δευ ση. Tό σο η απερ γία μας
των έξι εβδο μά δων όσο και οι φοι -
τη τι κές κα τα λή ψεις έδει ξαν ότι το
κί νη μα ενά ντια στον νε ο φι λε λευ -
θε ρι σμό εί ναι δυ να τό, έχει διάρ -
κεια και μπο ρεί να νι κά ει. H απερ -
γία μας συ νέ βα λε στην ανα τρο πή
της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16
και το σπά σι μο της συ ναί νε σης
του ΠA ΣOK, ενώ προ κά λε σε πα νι -
κό στην κυ βέρ νη ση της NΔ που
πά ει για πρό ω ρες εκλο γές χω ρίς
να μπο ρεί να πεί σει κα νέ ναν για
τις "με ταρ ρυθ μί σεις" της.

Πα ράλ λη λα, όμως, η κυ βέρ νη -
ση προ σπα θεί να κρύ ψει την κρί -

ση της με νέ ες επι θέ σεις στη Δη -
μό σια και Δω ρε άν Παι δεία. H νο -
μο θε τι κή ρύθ μι ση πα ρά δο σης της
προ σχο λι κής αγω γής στους δή -
μους και τους ιδιώ τες, που αυ ξά -
νει την πε λα τεία των ιδιω τι κών
σχο λεί ων, δια λύ ει τα δη μό σια νη -
πια γω γεία και κα τα δι κά ζει τους
νέ ους νη πια γω γούς σε ελα στι κές
σχέ σεις ερ γα σί ας. H υπο βάθ μι ση
των σχο λεί ων με την πε ρι κο πή ορ -
γα νι κών θέ σε ων -μό νο στην
A'Διεύ θυν ση οι ορ γα νι κές θέ σεις
που θα χα θούν εί ναι 78- με προ ο -
πτι κή τη νέα χρο νιά να πολ λα πλα -
σια στούν οι μα θη τές ανά τμή μα. H
κλο πή των ασφα λι στι κών μας τα -
μεί ων και το τζο γά ρι σμα των απο -
θε μα τι κών τους. Oλα αυ τά δεί -
χνουν ότι ο αγώ νας μας δεν έχει
τε λειώ σει, αντί θε τα τώ ρα εί ναι η
στιγ μή για να έχει συ νέ χεια.

Mπο ρού με να εξα σφα λί σου με
τη συ νέ χεια του αγώ να μαυ ρί ζο -
ντας και απο μο νώ νο ντας στις
εκλο γές την πα ρά τα ξη της ΔA KE
που κι νή θη κε ανοι χτά απερ γο σπα -
στι κά στην απερ γία μας και υπο νό -
μευ σε με κά θε τρό πο τον αγώ να.
Mπο ρού με να εξα σφα λί σου με τη

συ νέ χεια, αρ νού με νοι την τα κτι κή
της ηγε σί ας ΠAΣK που αγνό η σε τη
βά ση των συ να δέλ φων κλεί νο ντας
την απερ γία μας αλ λά και αρ νού -
με νοι το πρό γραμ μα του Γιώρ γου
Πα παν δρέ ου που δεν παίρ νει ξε -
κά θα ρη θέ ση υπέρ της δη μό σι ας
και δω ρε άν εκ παί δευ ση.

Mπο ρού με να εξα σφα λί σου με
τη συ νέ χεια του αγώ να, στη ρί ζο -
ντας στις εκλο γές τη ρι ζο σπα στι -
κή αρι στε ρά, το χώ ρο δη λα δή που
πρω τα γω νί στη σε στις μά χες της
πε ρα σμέ νης χρο νιάς. H Πρω το -
βου λία ΓE NO BA Eκ παι δευ τι κών εί -
μα στε το κομ μά τι της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς που πρω το στα τή -
σα με για την επι τυ χία της απερ γία
μας, στη ρί ξα με τον αγώ να του
φοι τη τών, συν δέ σα με τα αι τή μα τα
του κλά δου μας με τα αι τή μα τα
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος για
να δι εκ δι κή σου με ότι τα κον δύ λια
δε θα πη γαί νουν στην συμ με το χή
του Kα ρα μαν λή στο πό λε μο αλ λά
στις ανά γκες των σχο λεί ων. Eνώ
τώ ρα προ τεί νου με ότι η νέα χρο -
νιά πρέ πει να ξε κι νή σει με την κή -
ρυ ξη από την Γ.Σ. της ΔOE της 7η

βδο μά δας απερ γί ας μας, που μα ζί
με τό σους συ να δέλ φους του Συλ -
λό γου μας δι εκ δι κή σα με τον
Oκτώ βρη ενά ντια στο στα μά τη μα
της απερ γί ας.

Η πε ρίο δος ανα δει κνύ ει την
ανά γκη για μια αρι στε ρά που δεν
απο μο νώ νε ται, δεν υπο κύ πτει
στους ρε α λι σμούς, που έχει εμπι -
στο σύ νη στην δύ να μη των αγώ -
νων του κλά δου. H στά ση μας σαν
Πρω το βου λία ΓE NO BA το προ η -
γού με νο διά στη μα απο δει κνύ ει ότι
η φω νή μας χρειά ζε ται να βγει ενι -
σχυ μέ νη για να βγει συ νο λι κά ενι -
σχυ μέ νος ο κλά δος.

Xρι στί να Λα δά, 
Πρω το βου λία ΓE NO BA Eκ παι -

δευ τι κών, Σύλ λο γος Δα σκά -

λων "Aρι στο τέ λης"

*Στο ψη φο δέλ τιο της Πρω το -

βου λί ας ΓE NO BA συμ με τέ χουν

οι Aν θή Aθα να σού λα, Mα ρία

Kα λύ βα, Xρι στί να Λα δά, Aγ γε

λος Xα λί δας, Mάρ θα Xρι στα -

κο πού λου

NHΠIAΓΩΓEIA, ΔHMOTIKA, TEE

O αγώνας των εκπαιδευτικών
συνεχίζεται

Στις 31 Μάρ τη πραγ μα το ποι ή θη καν η  τα κτι κή γε νι -
κή συ νέ λευ ση του συλ λό γου δα σκά λων στα Χα νιά και
οι εκλο γές για την ανά δει ξη με λών του Δ.Σ. του συλ -
λό γου και αντι προ σώ πων στην 76η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε..
Τό σο κα τά τη συ νέ λευ ση, όσο και στις εκλο γές οι συ -
νά δελ φοι δή λω σαν απο φα σι σμέ νοι για νέ ους αγώ νες.
Στη γε νι κή συ νέ λευ ση, ψη φί σα με ως πρό τα ση του
συλ λό γου να προ χω ρή σει η Δ.Ο.Ε. στη 7η εβδο μά δα
της απερ γί ας μας από τη νέα σχο λι κή χρο νιά. 

Στις εκλο γές οι δυ νά μεις που όλη τη χρο νιά στή ρι -
ξαν την απερ γία και τους αγώ νες του κλά δου κέρ δι -
σαν τις πε ρισ σό τε ρες ψή φους.

Για το Δ.Σ. πή ραν ΠΑ.Σ.Κ. 396 (350 στις τε λευ ταί ες
εκλο γές το 2005) και 3 έδρες. Ε.Α.Κ. 324 (από 343)
και 3 έδρες, Δ.Α.Κ.Ε. 258 (από 249) και 2 έδρες
Ε.Σ.Α.Κ. 105( από 127) και 2 έδρες, Αγω νι στι κές Κι νή -
σεις 25 (κα τέ βη καν για πρώ τη φο ρά). Για αντι προ σώ -
πους στη Δ.Ο.Ε. ΠΑ.Σ.Κ. 382 (από 342) και 4 αντι προ -
σώ πους, Ε.Α.Κ. 322 (από 341) και 4 αντι προ σώ πους,
Δ.Α.Κ.Ε. 252 (από 238) και 3 αντι προ σώ πους, Ε.Σ.Α.Κ.
112 (από 133) και 1 αντι πρό σω πο, Αγω νι στι κές Κι νή -
σεις 32.

Το απο τέ λε σμα δεί χνει ότι η πλειο ψη φία των συ να -
δέλ φων υπο στη ρί ζουν την αγω νι στι κή προ ο πτι κή του
κλά δου, πράγ μα πο λύ τι μο για τους επό με νους μας
αγώ νες.

Το στα θε ρό πο σο στό που δι α τη ρεί η Ενω τι κή Αγω -
νι στι κή Κί νη ση σε ένα διαρ κώς με τα βαλ λό με νο εκλο -
γι κό σώ μα, (κά θε χρο νιά γύ ρω στους 300 νέ ους συ -
να δέλ φους έρ χο νται στα Χα νιά) δεί χνει ότι ο μα χη τι -
κός συν δι κα λι σμός και οι ιδέ ες της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς έχουν ση μα ντι κή επιρ ροή. Η μα χη τι κή μας
στά ση και η ενω τι κή τα κτι κή μας, μας έκα νε πό λο έλ -
ξης για πολ λούς συ να δέλ φους. Νο μί ζου με όμως ότι
το πο σο στό μας  θα έπρε πε να ήταν με γα λύ τε ρο με τά
από τους αγώ νες που  προ η γή θη καν.

Η πα ρου σία της «Πρω το βου λί ας Γέ νο βα», ως ανα -
πό σπα στο κομ μά τι της Ε.Α.Κ. ήταν για μια ακό μη φο -
ρά ση μα ντι κή αφού ένας από τους συ ντρό φους της
Ε.Α.Κ. που εκλέ χθη καν τό σο στο Δ.Σ. όσο και στη Γ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. εί ναι μέ λος μας. 

Από την άλ λη η στα θε ρή πτώ ση τό σο σε ψή φους
όσο και σε πο σο στό της Ε.Σ.Α.Κ. από το  2003 δεί χνει
ότι η απο μο νω τι κή τα κτι κή της, και η απα ξί ω ση των
αγώ νων και των νι κών μας, μό νο σε ήτ τες και απο μό -
νω ση μπο ρεί να οδη γή σει την αρι στε ρά. 

Το πο σο στό που η Δ.Α.Κ.Ε. παίρ νει εδώ και τρία
χρό νια στο σύλ λο γο δεν απο τε λεί τό σο έν δει ξη της
επιρ ρο ής των δε ξιών ιδε ών, όσο δείγ μα της έκτα σης
του ρου σφε τι ού και του μη χα νι σμού εξυ πη ρέ τη σης
και εξα γο ράς συ νει δή σε ων που έχει στή σει η συ γκε -
κρι μέ νη πα ρά τα ξη από τη στιγ μή που η Ν.Δ. πή ρε την
κυ βέρ νη ση. Απο τε λεί κα θή κον μας να κερ δί σου με αυ -
τούς τους συ να δέλ φους  στην προ ο πτι κή της συλ λο -
γι κής δι εκ δί κη σης και όχι της ατο μι κής εξυ πη ρέ τη -
σης.

Το εκλο γι κό απο τέ λε σμα μας δί νει κου ρά γιο, αλ λά
μας γε μί ζει με ευ θύ νες προ κει μέ νου να δου λέ ψου με
ώστε να κά νου με το σύλ λο γο πιο δυ να τό πε τυ χαί νο -
ντας ακό μη κα λύ τε ρα απο τε λέ σμα τα στους επό με -
νους αγώ νες του κλά δου. Από την άλ λη για να πα λέ -
ψου με ώστε να δυ να μώ σουν οι δυ νά μεις του  μα χη τι -
κού συν δι κα λι σμού και η επα να στα τι κή αρι στε ρά.

Πρω το βου λία Γέ νο βα δα σκά λων Χα νί ων 
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Πε ρί που 25 εκ παι δευ τι κοί συ γκε ντρώ θη καν την Κυ ρια κή 3/6 στα ΤΕΕ του
ΟΑΕΔ Θεσ σα λο νί κης προ κει μέ νου να συ ζη τή σουν για τον άμε σο κίν δυ νο από -
λυ σης που αντι με τω πί ζουν στο τέ λος της σχο λι κής χρο νιάς. 

Πρό κει ται για ερ γα ζό με νους που απα σχο λού νται χρό νια ως ‘έκτα κτοι’ συμ βα -
σιού χοι και βρί σκο νταν υπό το κα θε στώς ομη ρί ας. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ με το
νέο νό μο που με τα τρέ πει τα ΤΕΕ σε ΕΠΑΣ όχι μό νο πε τά ει στο δρό μο εκα το ντά -
δες κα θη γη τές πα νελ λα δι κά μην ανα νε ώ νο ντας τις συμ βά σεις τους αλ λά ως
Υπουρ γείο Παι δεί ας αρ νεί ται και το αυ το νό η το, δη λα δή την ανα γνώ ρι ση της
προ ϋ πη ρε σί ας τους στον ΟΑΕΔ! Στη συ ζή τη ση επί σης συμ με τεί χαν ο πρό ε δρος
του ΕΚΘ Ν.Γιαν νό που λος κα θώς και εκ πρό σω πος της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης.

Η αντι με τώ πι ση αυ τή προς τους κα θη γη τές εί ναι κομ μά τι της συ νο λι κό τε ρης
κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής στην Παι δεία που έχει σαν στό χο τη συρ ρί κνω ση της
Δη μό σι ας και Δω ρε άν Παι δεί ας, χτυ πώ ντας ταυ τό χρο να εκ παι δευ τι κούς και εκ -
παι δευό με νους. Εί ναι η ίδια πο λι τι κή που έχει σαν στό χο την ιδιω τι κο ποί η ση
των ΑΕΙ με την ανα θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16 και το Νό μο-Πλαί σιο, την απα ξί ω ση
της πρω το βάθ μιας εκ παί δευ σης στα δη μο τι κά, την ιδιω τι κο ποί η ση των νη πια -
γω γεί ων. Η διά λυ ση των ΤΕΕ όχι μό νο αφή νει πί σω της ανέρ γους αλ λά ταυ τό -
χρο να σπρώ χνει πε ρισ σό τε ρα παι διά στο δρό μο των ιδιω τι κών ΙΕΚ.

Ωστό σο, οι εκ παι δευ τι κοί δεν εί ναι δι α τε θει μέ νοι να δε χτούν αυ τή την επί θε -
ση. Αμέ σως με τά τη συ ζή τη ση εξόρ μη σαν στους δρό μους της πό λης μοι ρά ζο -
ντας υλι κό ενη μέ ρω σης σε πε ρα στι κούς και ήδη 900 έκτα κτοι κα θη γη τές από
όλη την Ελ λά δα έχουν υπο γρά ψει ένα κεί με νο δια μαρ τυ ρί ας δη μιουρ γώ ντας
μια Πρω το βου λία για να ορ γα νώ σουν τη δρά ση τους. Επό με να βή μα τα το κλεί -
σι μο των ΤΕΕ την τε λευ ταία μέ ρα του σχο λι κού έτους και στη συ νέ χεια κι νη το -
ποιή σεις στους δρό μους με στό χο την δι εκ δί κη ση προ κη ρύ ξε ων νέ ων θέ σε ων
ερ γα σί ας! Η πο λι τι κή της ιδιω τι κο ποί η σης δε θα πε ρά σει!

Τουρ νάς Νί κος 



AΠO TO POΣTOK MEXPI TO ΛIBANO

Aντίσταση στα 
εγκλήματα HΠA-Iσραήλ
Η

βία στο Λί βα νο κλι μα κώ νε ται επι κίν δυ να. Ο
λι βα νέ ζι κος στρα τός συ νε χί ζει να πο λιορ κεί
τον πα λαι στι νια κό κα ταυ λι σμό Ναχρ αλ-Μπά -

ρεντ στο Βό ρειο Λί βα νο, ενώ έχουν ήδη ξε σπά σει συ -
γκρού σεις σε έναν άλ λο κα ταυ λι σμό 50 χι λιά δων Πα -
λαι στί νι ων, τον Αιν αλ-Χί λουε που βρί σκε ται στην άλ -
λη άκρη της χώ ρας, στη Σι δώ να. Του λά χι στον 15.000
Πα λαι στί νιοι έχουν ανα γκα στεί να φύ γουν από το
Ναχ αλ-Μπά ρεντ και να ξα να γί νουν για πολ λο στή φο -
ρά πρό σφυ γες κα τα φεύ γο ντας σε άλ λους κο ντι νούς
κα ταυ λι σμούς. Τα τανκς και το πυ ρο βο λι κό του λι βα -
νέ ζι κου στρα τού συ νε χί ζουν να χτυ πά νε ανε ξέ λε -
γκτα.

Οταν ξέ σπα σαν οι πρώ τες συ γκρού σεις πριν από
με ρι κές βδο μά δες, οι πε ρισ σό τε ροι το πα ρου σί α ζαν
σαν μια υπό θε ση λί γων ημε ρών. Η αφορ μή υπο τί θε -
ται ήταν μια λη στεία τρά πε ζας από μια ομά δα ένο -

πλων Πα λαι στί νι ων που κα τέ φυ γαν στον κα ταυ λι σμό.
Η μα νία με την οποία χτυ πά ει ο λι βα νέ ζι κος στρα τός
δεί χνει ότι τα πράγ μα τα πά νε βα θύ τε ρα. Ο στρα τός
του Λι βά νου που δεν έρι ξε ού τε μία σφαί ρα ενα ντίον
των ισ ρα η λι νών στρα τευ μά των που ει σβά λα νε στη
χώ ρα πέρ σι το κα λο καί ρι, τώ ρα συμ με τέ χει στις πιο
έντο νες συ γκρού σεις από τη λή ξη του εμ φυ λίου το
1990.  Ηταν η Αντί στα ση που ορ γα νώ θη κε γύ ρω από
την Χεζ μπο λάχ και την Αρι στε ρά, το κα λο καί ρι του
2006, που οδή γη σε τους Ισ ρα η λι νούς στην ήτ τα. Τώ -
ρα, το Ισ ρα ήλ επι χει ρεί να πά ρει μια ρε βάνς από την
περ σι νή ήτ τα, βομ βαρ δί ζο ντας τη Λω ρί δα της Γά ζας
και κά νο ντας ει σβο λές στη Δυ τι κή Οχθη. Η λι βα νέ ζι -
κη κυ βέρ νη ση, από κο ντά, προ σπα θεί να πά ρει κι αυ -
τή μια μι κρή ρε βάνς απέ να ντι στην Αντί στα ση. Η κυ -
βέρ νη ση του Φουάντ Σι νιό ρα φαί νε ται ότι προ σπα θεί,
χτυ πώ ντας τους κα ταυ λι σμούς να ενι σχύ σει τον

έλεγ χό της στην πο λι τι κή σκη νή του Λι βά νου, έναν
έλεγ χο που βρι σκό ταν υπό αμ φι σβή τη ση με τά την
περ σι νή της κα τά ντια απέ να ντι στο Ισ ρα ήλ.

Οι Πα λαι στί νιοι στους άλ λους προ σφυ γι κούς κα -
ταυ λι σμούς έχουν προ σπα θή σει να δεί ξουν την αλ λη -
λεγ γύη τους, ορ γα νώ νο ντας δια δη λώ σεις κα τά της
επέμ βα σης του λι βα νέ ζι κου στρα τού. Το αντι πο λε μι -
κό κί νη μα πρέ πει να μπει μπρο στά ενά ντια σ' αυ τή τη
βάρ βα ρη δι πλή ρε βάνς του Ισ ρα ήλ και του λι βα νέ ζι -
κου στρα τού. Στα μέ σα του Ιο ύ λη κλεί νει ένας χρό -
νος από την κή ρυ ξη του πο λέ μου ενά ντια στο Λί βα -
νο. Η λι βα νέ ζι κη αντί στα ση μας κα λεί να βγού με
στους δρό μους, για να φρά ξου με το δρό μο στην ισ -
ρα η λι νή επι θε τι κό τη τα. Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο και η Ενω ση Μου σουλ μά νων Ελ λά δας παίρ -
νουν την πρω το βου λία και κα λούν όλους για συλ λα -
λη τή ριο στην Πρε σβεία του Ισ ρα ήλ στις 12 Ιο ύ λη
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Στα 54.100 ευ ρώ ανέ βη κε ο δεί κτης της κα μπά νιας για
την οι κο νο μι κή στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης με τα
3.500 ευ ρώ που συ γκε ντρώ θη καν την βδο μά δα που πέ ρα σε.

Ευ χα ρι στού με όλους τους φί λους και τις φί λες της
εφη με ρί δας μέ σα στους χώ ρους δου λι άς που αντα πο -
κρί θη καν στο κά λε σμά μας. Πά νω από 850 ευ ρώ συ γκε -
ντρώ θη καν από τις εξορ μή σεις στους ερ γα τι κούς χώ -
ρους: 75 ευ ρώ στο Ιπ πο κρά τειο της Αθή νας, 50 ευ ρώ
στο Αγία Σο φία, 40 στο Βε νι ζέ λειο στο Ηρά κλειο, 30
στον Δή μο Πε ρι στε ρίου, 25 ευ ρώ στο Ιπ πο κρά τειο
Θεσ/κης, 20 στην ΕΡΤ στην Αγ. Πα ρα σκευή, από 10 ευ -

ρώ στο ΙΚΑ στα Λιό σια και στο Τζά νειο στον Πει ραιά κλπ. 
Συ νε χί ζο νται οι εξορ μή σεις στους πα νε πι στη μια κούς

και τις επό με νες μέ ρες. Από 20 ευ ρώ μα ζεύ τη καν επι -
πλέ ον στο Πά ντειο και στο Μα θη μα τι κό.

Ευ χα ρι στού με, επί σης, τους συ ντρό φους της πε ρι φέ -
ρει ας του Κέ ντρου που πρό σφε ραν 230 ευ ρώ στην κα -
μπά νια από το πάρ τυ που ορ γά νω σαν το προ η γού με νο
Σάβ βα το. 

Ευ χα ρι στού με, τέ λος, το σω μα τείο ερ γα ζό με νων ΟΑ -
ΣΑ που ανα νέ ω σε την συν δρο μή του στην Ερ γα τι κή Αλ -
λη λεγ γύη. 

Στόχος 
100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Mπλακ-άουτ
στο 
Mεταξά!
E.Σ.Y. - SOS

Εί χα την ατυ χία να έχω κά νει ει σα -
γω γή στο νο σο κο μείο Με τα ξά τη Δευ -
τέ ρα 4 Ιο ύ νη, την ώρα που έγι νε
μπλακ-άουτ. Στα μά τη σε να λει τουρ γεί
οτι δή πο τε ηλε κτρι κό, από το φως και
τον κλι μα τι σμό ως τα μη χα νή μα τα του
χει ρουρ γεί ου. Οι γεν νή τριες εί χαν βγει
κι αυ τές εκτός λει τουρ γί ας. Η εξή γη ση
που δό θη κε ήταν ότι πή ρε φω τιά ο κε -
ντρι κός πί να κας και ότι το κα λώ διο της
γεν νή τριας περ νού σε κι αυ τό μέ σα
από τον πί να κα κι έτσι κά η κε. Ο Υφυ -
πουρ γός Υγεί ας Γιαν νό που λος που ήρ -
θε στο νο σο κο μείο έκα νε προ κλη τι κές
δη λώ σεις: “Το κα λώ διο ή το έφα γε το
πο ντί κι ή έγι νε ένα βρα χυ κύ κλω μα”.
Στους δη μο σιο γρά φους που δεν επι -
τρε πό ταν να μπουν μέ σα για να πά -
ρουν δη λώ σεις, έλε γε πως όλα λει -
τουρ γούν κα νο νι κά.

Η πραγ μα τι κή κα τά στα ση ήταν τρα -
γι κή. Δεν εί ναι μό νο ότι ανα βλή θη καν
τα χει ρουρ γεία της Δευ τέ ρας και της
Τρί της. Πρό κει ται για ένα τε ρά στιο νο -
σο κο μείο με χι λι ά δες ασθε νείς, πολ λοί
από τους οποί ους εί ναι με βα ρι ές αρ -
ρώ στιες. Το γε γο νός ότι το ρεύ μα κό -
πη κε μέ ρα δεν επέ τρε ψε αμέ σως να
φα νεί το πρό βλη μα. Ομως οι άν θρω ποι
που βρί σκο νταν στην εντα τι κή έμει ναν
ξαφ νι κά χω ρίς υπο στή ρι ξη από οξυ γό -
νο και από μη χα νή μα τα. Τα χει ρουρ -
γεία συ νε χί στη καν με πρω τό γο νες
συν θή κες. Μί λη σα με έναν ει δι κευό με -
νο αρ γό τε ρα που έτρε με πε ρι γρά φο -
ντας ότι ένα χει ρουρ γείο συ νε χί στη κε
υπό το φως φα κών. Ηταν σί γου ρα θέ -
μα τύ χης ότι δεν πέ θα νε κα νέ νας άν -
θρω πος ού τε στο χει ρουρ γείο, ού τε
στην εντα τι κή. Ομως κα νείς δεν ξέ ρει
τι επι πλο κές μπο ρεί να πα ρου σιά σουν
άν θρω ποι που δι έ κο ψαν την αι μο κά -
θαρ σή τους ή στα μά τη σαν τη χη μειο -
θε ρα πεία στη μέ ση.

Δεν ήταν όμως μό νο θέ μα τύ χης,
αλ λά και φι λό τι μου. Ολοι οι ερ γα ζό με -
νοι μπή καν αμέ σως στην εντα τι κή και
τα χει ρουρ γεία, προ σπα θώ ντας να κά -
νουν ό,τι ήταν δυ να τόν, κά νο ντας μέ -
χρι και αέ ρα στους ασθε νείς με βε ντά -
λι ες.

Ο Αβρα μό που λος ήρ θε κι αυ τός να
“δεί ξει το εν δια φέ ρον” του στο Με τα -
ξά. Ο ίδιος ο υπεύ θυ νος για την πα ρα -
λί γο τρα γω δία. Η αι τία όλης αυ τής της
ιστο ρί ας λέ γε ται ιδιω τι κο ποίη ση. Τη
συ ντή ρη ση του κτι ρί ου και των ηλε -
κτρι κών εγκα τα στά σε ων την έχουν
ανα λά βει ιδιώ τες. Εχουν διώ ξει όλους
τους πα λιούς ερ γα ζό με νους και ο μο -
να δι κός πτυ χιού χος ηλε κτρο λό γος
έχει πά ει για να κα λύ ψει τις ανά γκες
στο Ατ τι κό. Ετσι όχι μό νο έχουν τον
έλεγ χο οι ιδιώ τες αλ λά δεν υπάρ χει
κα νείς για να ελέγ χει τι κά νουν. Αφή -
νο ντας τις ζω ές εκα το ντά δων αν θρώ -
πων κυ ριο λε κτι κά στην τύ χη.

Σταυ ρού λα Ψυ χο γιο πού λου

� *24 ωρη  απεργία της
ΠOEΔHN στις 14 Iούνη, 

βλέπε σελ.15

Oι ακτιβιστές της Συμμαχίας 

Σταματήστε τον Πόλεμο 

και της Πρωτοβουλίας ΓENOBA 

στο Pόστοκ στις 2 Iούνη. 
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Γκο λέ μης Νά σος-ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ, με πο λύ χρο -
νη πα ρου σία στον χώ ρο των ΜΜΕ, η συμ με το χή του
στον συν δυα σμό, προ κά λε σε αί σθη ση στον κλά δο,
αφού στο πα ρελ θόν ήταν κο ντά με τον συν δυα σμό
της "Μα χό με νης δη μο σιο γρα φί ας" (ΚΚΕ και συ νερ -
γα ζό με νοι). Συμ με τέ χει πρώ τη φο ρά στον συν δυα -
σμό.

Ζού ντα Αντι γό νη-ΒΡΑ ΔΥ ΝΗ με πα ρου σία σε όλες
τις μά χες που έχουν δο θεί στον χώ ρο της, στο πα -
ρελ θόν ερ γά στη κε στον "επι κοι νω νία 94 FM".Συμ με -
τέ χει πρώ τη φο ρά στον συν δυα σμό.

Κα λο στύ πη Μι ρέλ λα-ΝΕΤ απερ χό με νη εκ πρό σω -
πος στο μι κτό συμ βού λιο της ΕΣΗ ΕΑ από τη ΝΕΤ,
την "καυ τή" δι ε τία της μο νι μο ποί η σης των συμ βα -
σιού χων. Προέρ χε ται από τον χώ ρο του ΠΑ -
ΣΟΚ.Συμ με τέ χει πρώ τη φο ρά στον συν δυα σμό.

Λί τσης Μω υ σής-ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ, "κομ μέ νος"
συμ βα σιού χος από την ΕΡΤ, εί χε προ η γη θεί άλ λη
μια από πει ρα από λυ σής του το 2004 η οποία εί χε
απο τρα πεί με συν δι κα λι στι κή πί ε ση.

Μα νε σιώ της Νί κος-FM Voi ce, με θη τεία στο μι κτό
συμ βού λιο της ΕΣΗ ΕΑ σαν εκ πρό σω πος της Fi nan ci -
al Box του Τρά γκα. Συμ με τεί χε και πρω το στα τού σε
σε όλες τις σκλη ρές δια μά χες με την ερ γο δο τι κή
πλευ ρά. Συμ με τέ χει πρώ τη φο ρά στον συν δυα σμό.

Μαυ ρί δης Νί καν δρος-ΗΜΕ ΡΗ ΣΙΑ,στο πα ρελ θόν
εί χε ση μα ντι κές ερ γα σια κές δι α φο ρές με ερ γα σια -
κούς χώ ρους-"γα λέ ρες", που οδή γη σαν σε δι κα στι -
κές δια μά χες. Υπο ψή φιος και στις εκλο γές του 2005.

Μο σχο νά Λή δα-συ ντα ξιού χος, με πα ρου σία δε κα -
ε τι ών στα συν δι κα λι στι κά πράγ μα τα του χώ ρου, τό -
σο σαν ερ γα ζό με νη, όσο και σαν συ ντα ξιού χος.Υπο -
ψή φια και στις εκλο γές του 2005.

Μπρά τσος Νά σος-ERT on li ne, με δύο θη τεί ες στο
μι κτό συμ βού λιο της ΕΣΗ ΕΑ από τον "επι κοι νω νία 94
FM", στον οποίο υπήρ ξε δυο φο ρές και πρό ε δρος
του το πι κού ερ γα σια κού σω μα τεί ου, με σει ρά απερ -
γιών και άλ λων επι τυ χών πα ρεμ βά σε ων. Eίναι μέλος
του ΣEK.

Τσιόφ φι Γκου ί ντο-άνερ γος, συμ με τεί χε πα λαι ό τε -
ρα στο μι κτό συμ βού λιο της ΕΣΗ ΕΑ σαν μέ λος του
πει θαρ χι κού συμ βου λίου της ΕΣΗ ΕΑ, ακτι βι στής τό -
σο στον χώ ρο των ΜΜΕ, όσο και ευ ρύ τε ρα (μέ λος
του Δι κτύ ου για τα πο λι τι κά και κοι νω νι κά δι καιώ μα -
τα). Συμ με τέ χει πρώ τη φο ρά στον συν δυα σμό.

Τσώ λη Μα ρία-ΤΟ ΒΗ ΜΑ, ρε πόρ τερ του δι κα στι -
κού ρε πορ τάζ, από τα πα λαι ό τε ρα μέ λη του συν δυα -
σμού και υπο ψή φια στις εκλο γές του 2005 στην
ΕΣΗ ΕΑ.

Χα τζη γε ωρ γί ου Τά σος-ΕΡΑ, προέρ χε ται απο τον
χώ ρο της ανα νε ω τι κής αρι στε ράς, υπήρ ξε πο λε μι -
κός αντα πο κρι τής και ήταν υπο ψή φιος του συν δυα -
σμού από την πρώ τη του εμ φά νι ση στις εκλο γές της
ΕΣΗ ΕΑ το 2003.

O “ENΩTIKOΣ ΣYNΔYAΣMOΣ - FINANCIAL
CRIMES” στηρίζει στα πειθαρχικά συμβούλια
Eλ.Aνδριανού, Γιάν. Kουτσουράδη και Mιμή Tουφε-
ξή. 

Για αντιπροσώπους στο μικτό συμβούλιο της
EΣHEA τον K.Σαρρή στην “Hμερησία” και τον Ξ.Zηκί-
δη στην NET

Νο 7704

EKΛOΓEΣ ΣTHN EΣHEA

Oι δημοσιογράφοι ψηφίζουν
«Eμείς κάναμε
το πρώτο βήμα.
Eσύ;»

Τώ ρα τα ρα κού νη σε το σύ στη μα! 
Ψή φι σε εναλ λα κτι κά
Ψή φι σε «Ενω τι κό Συν δυα σμό - Fi nan ci al
Cri mes»
Στεί λε τη δι κή σου φω νή στο ΔΣ!
Για να μην ξα να βγεί πρό ε δρος ο Σό μπο λος!

Συ νά δελ φοι,
Να ‘μα στε πά λι μπρο στά από τις κάλ πες

του Σω μα τεί ου μας. Λί γο πο λύ όλοι μας,
όπου κι αν ανή κου με πο λι τι κά, εί μα στε προ -
βλη μα τι σμέ νοι και δυ σσα ρε στη μέ νοι με την
κα τά στα ση που επι κρα τεί στην ΕΣΗ ΕΑ και
θυ μω μέ νοι για τί διευ κο λύ νει τον ερ γα σια κό
με σαί ω να, στον οποίο βυ θί ζε ται η δου λε ιά
μας. Πολ λούς από εσάς σας ακούω κα θη -
με ρι νώς ολο έ να και εντο νό τε ρα να αγα να -
κτεί τε με την κα τά στα ση αυ τή.

Συ νά δελ φε, 
Κα λή η κρι τι κή σου, αλ λά κα λύ τε ρη η

δρά ση σου για να αλ λά ξει! Τώ ρα έχεις την
ευ θύ νη της από φα σης. Τώ ρα έχεις την ευ -
και ρία να ΤΑ ΡΑ ΚΟΥ ΝΗ ΣΕΙΣ το σύ στη μα.
Τώ ρα έχεις την επι λο γή: «Ενω τι κός Συν -
δυα σμός-Fi nan ci al Cri mes».

Με τέ τρε ψε την χα μη λό φω νη κρι τι κή σου,
σε δυ να τή φω νή ΜΕ ΣΑ στην διοί κη ση του
Σω μα τεί ου! Φρά ξε το δρό μο στον ME GA -
ερ γο δο τι κό κύ ριο Σό μπο λο και στην πα ρά -
τα ξη των γρα φεί ων τύ που των τρα πε ζών
(πό σα παίρ νουν άρα γε;) και των ...με τα νο -
ή σα ντων πρώ ην σο σια λα ναρ χι κών! Ξή λω -
σε από τον 6ο όρο φο της ΕΣΗ ΕΑ την πα -
ρά γκα Ρουσ σό που λου! Μην δώ σεις συγ -
χω ρο χάρ τια στους Κα πρά νους! Πρέ πει να
τι μω ρη θούν!

Συ νά δελ φε,
Για να πε τύ χου με τους πα ρα πά νω στό -

χους υπάρ χει μια ση μα ντι κή προϋ πό θε ση:
να ακυ ρώ σου με τους αντι προ σω πευ τι κούς
χυ λούς!

Ας δε σμευ τούν οι άλ λες αρι στε ρές πα -
ρα τά ξεις ότι δεν θα ξα να ψη φί σουν Σό μπο -
λο! Εμείς την ανα λαμ βά νου με. Αυ τός εί ναι
ο ΣΤΟ ΧΟΣ μας: 3 έδρες η Συ σπεί ρω ση + 2
η Μα χό με νη + 1 ο «Ενω τι κός Συν δυα σμός»
ίσον προ ο δευ τι κή πλειο ψη φία για την αντε -
πί θε ση στην ερ γο δο τι κή επέ λα ση!

Συ νά δελ φοι,
Ανέ ντα χτοι αγω νι στές της ερ γα σί ας και

της Αρι στε ράς σε συ νερ γα σία με τους Fi -
nan ci al Cri mes επι διώ κου με αυ τό που ήταν
σή με ρα η κύ ρια ευ θύ νη των με γά λων αρι -
στε ρών πα ρα τά ξε ων. Να ΣΥΣ ΠΕΙ ΡΩ ΣΟΥ ΜΕ
τους δη μο σιο γρά φους που ερ γά ζο νται για
το με ρο κά μα το σε μια πλα τιά ρι ζο σπα στι κή
συμ μα χία κό ντρα στους δη μο σιο σχε σί τες
και τους δια πλε κό με νους που τα παίρ νουν
από πα ντού. Για να πά ρου με πί σω το Σω -
μα τείο μας! Για να αλ λά ξου με την ζωή
μας!

Με συ να δελ φι κούς χαι ρε τι σμούς!

Νί κος Μα νε σιώ της
6977214610

Πολ λοί δη λώ νουν «πα ρα ξε νε μέ νοι» με την επι -
λο γή μου να εντα χθώ στο ψη φο δέλ τιο “Ενω τι κός
Συν δυα σμός - Fi nan ci al Cri mes”. Η απά ντη ση εί ναι
απλή: Από επι λο γή ή από χα ρα κτή ρα, ου δέ πο τε
ανή κα στις κα τη γο ρί ες των «απυ ρό βλη των» λό γω
εκλε κτών συγ γε νειών και προ στα σί ας, επο μέ νως η
συμ με το χή μου στη στή ρι ξη των δυ νά με ων της βά -
σης του κλά δου μας εί ναι ζή τη μα τι μής και αξιο -
πρέ πει ας απέ να ντι στις ποι κί λες εκ βια στι κές συ -
μπε ρι φο ρές πα ντός εί δους εμπό ρων της δη μο σιο -
γρα φί ας - φο ρέ ων της γνω στής νο ο τρο πί ας ότι η
εί δη ση εί ναι κα τα να λω τι κό προϊόν και ο δη μο σιο -
γρά φος μπίζνεσ μαν ή πλα σιέ. 

Η αντα πό κρι ση στο κά λε σμα για μια Ε.Σ.Η.Ε.Α
κα λύ τε ρη και νέα σε ό,τι αφο ρά τους κα τε στη μέ -
νους συ σχε τι σμούς μέ σα στο διοι κη τι κό της συμ -
βού λιο, εί ναι ελ πι δο φό ρα. Προ σπα θού με να απο -
κτή σου με ένα και νούρ γιο από πλευ ράς Κα τα στα τι -
κού και δο μής, ισχυ ρό συν δι κα λι στι κό όρ γα νο, ένα
Συν δι κά το Τύ που, που να κα λύ πτει με ενιαίο τρό πο
όλους τους αν θρώ πους που ερ γά ζο νται στα
Μ.Μ.Ε (ηλε κτρο νι κά και έντυ πα), ανε ξαρ τή τως δη -

μο σιο γρα φι κής ει δι κό τη τος. Άλ λω στε το το πίο έχει
ορι στι κά αλ λά ξει. Η φω νή ή η γρα φί δα του συ ντά -
κτη δη μο σιο γρά φου δεν εί ναι πλέ ον εκ των ων ουκ
άνευ στη δια χεί ρι ση της πλη ρο φο ρί ας, της εί δη -
σης, της ει κό νας. Σή με ρα ενη μέ ρω ση υπάρ χει και
χω ρίς εμάς τα μέ λη της Ένω σης, άρα κά τι δεν πά -
ει κα θό λου κα λά με την υπό στα ση της επαγ γελ μα -
τι κής μας αξιο πρέ πει ας, και τη στα θε ρό τη τα στην
ερ γα σία μας. Όσοι εφη συ χά ζουν με την τρέ χου σα
κα τά στα ση και στη ρί ζουν άκρι τα τους “με γά λους”
συν δυα σμούς των προ σω πι κών συν δι κα λι στι κών
επι τυ χι ών, πι στεύ ο ντας πως θα επι βιώ σουν ως δη -
μο σιο γρά φοι χω ρίς “πα ρά θυ ρο” μό νι μα ανοι χτό,
του λά χι στον, ας υπο λο γί σουν πό σα τέ τοια πα ρά -
θυ ρα χω ρά νε σε κά θε συ γκρό τη μα και κυ ρί ως πό -
σο κο στί ζει η αγο ρά ή η ενοι κί α σή τους για να
έχουν βή μα άσκη σης του επαγ γέλ μα τος γρά φο -
ντας στο κο μπιού τερ ή μι λώ ντας στο μι κρό φω νο.
Κα λή τύ χη σε όλους.

Μι ρέλ λα Κα λο στύ πη
ρε πόρ τερ ΝΕΤ          

«Zητήματα τιμής και αξιοπρέπειας»

“ENΩTIKOΣ 
ΣYNΔIAΣMOΣ 
FINANCIAL 
CRIMES”



Π
η γαί νο ντας προς τη σύ νο δο των G8 στη Γερ -
μα νία, ο Μπους θα κά νει επι σκέ ψεις σε ακό μη
πέ ντε χώ ρες. Θα βρε θεί στην Ιτα λία, την Τσε -

χία, τη Βουλ γα ρία, την Πο λω νία και την Αλ βα νία. Ενώ
στις πε ρισ σό τε ρες χώ ρες το αντι πο λε μι κό κί νη μα θα
υπο δε χθεί τον Μπους με συν θή μα τα ενά ντια στον πό -
λε μο στο Ιράκ, κά ποιοι στην Ελ λά δα βρί σκουν ευ και -
ρία για να ξε θά ψουν τα “εθνι κά θέ μα τα”, ιδιαί τε ρα λό -
γω της “ύπο πτης” επί σκε ψης Μπους στην Αλ βα νία.
Το πρό σφα το πα ρα λή ρη μα του Κα ρα μαν λή στην Αυ -
στρα λία, όπου ξα να θυ μή θη κε το “όνο μα” της Μα κε -
δο νί ας έδω σε πά σα στο γνω στό συρ φε τό του εθνι κι -
σμού που ξε κι νά ει από τον Αν θι μο και τον Ψω μιά δη
και φτά νει ως τον Κα ρα τζα φέ ρη να ζη τά ει ξα νά βέ το
στην έντα ξη της Δη μο κρα τί ας της Μα κε δο νί ας στο
ΝΑ ΤΟ.

Η επί σκε ψη του Μπους στα Βαλ κά νια έχει όμως ευ -
ρύ τε ρες στο χεύ σεις. Οι ΗΠΑ προ σπα θούν να δη -
μιουρ γή σουν πα τή μα τα μέ σα στις χώ ρες των Βαλ κα -
νί ων που θα βρί σκο νται μα κριά από την επιρ ροή της
Ρω σί ας, αλ λά και από τον άμε σο έλεγ χο της Ευ ρώ -
πης. Όταν ξε κι νού σε ο πο λε μος στο Ιράκ, ο Μπους
και ο Ράμ σφελντ εί χαν κά νει λό γο για την “νέα Ευ ρώ -
πη” ενά ντια στην “πα λιά Ευ ρώ πη”. Νέα Ευ ρώ πη εν νο -
ού σαν χώ ρες του πρώ ην Ανα το λι κού μπλοκ που έφυ -
γαν από τη σφαί ρα επιρ ρο ής της Ρω σί ας, εντά χθη καν
στην ΕΕ ή βρί σκο νται σε δια δι κα σία σύν δε σης αλ λά
υπο στή ρι ξαν τον πό λε μο στο Ιράκ πο λύ πιο έν θερ μα
από τον “γαλ λο-γερ μα νι κό άξο να”. Τα πράγ μα τα
έχουν αλ λά ξει στα τε λευ ταία τέσ σε ρα χρό νια, αλ λά η
βα σι κή προ σπά θεια των ΗΠΑ πα ρα μέ νει στα θε ρή.

Το πιο προ χω ρη μέ νο τους “φυ λά κιο” στα Δυ τι κά
Βαλ κά νια εί ναι το Κό σο βο, το προ τε κτο ρά το που στή -
νουν με τά τον πό λε μο του 1999 κα τά της Σερ βί ας.
Επει δή όμως εί ναι το πιο προ χω ρη μέ νο, τους προ κα -

λεί και επι κίν δυ νες εντά σεις. Βρι σκό μα στε στην τε -
λευ ταία φά ση της επι κύ ρω σης του σχέ διου Αχτι σά α -
ρι, του σχε δίου που προ ω θεί ο ΟΗΕ με τη στή ρι ξη
της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το σχέ διο αυ τό ανε ξαρ τη το ποιεί
το Κό σο βο, χω ρίς να ανα φέ ρει τη λέ ξη “ανε ξαρ τη -
σία”, προ σπα θώ ντας ταυ τό χρο να να πε ρι σώ σει κά -
ποια δι καιώ μα τα της σέρ βι κης μειο νό τη τας. Η Σερ βία
δεν έχει απο δε χθεί το σχέ διο και η Ρω σία δη λώ νει
πως χω ρίς τη σέρ βι κη έγκρι ση θα ασκή σει βέ το στο
Συμ βού λιο Ασφα λεί ας. Η κα τά στα ση έχει προ κα λέ σει
πο λι τι κή κρί ση στη Σερ βία, όπου στα μέ σα του Μάη
σχη μα τί στη κε νέα κυ βέρ νη ση, ενώ εί χαν προ η γη θεί
τέσ σε ρις μή νες πα ζα ριών. Οι εθνι κι στές βγή καν πρώ -
τοι με 29% στις εκλο γές του Γε νά ρη αλ λά πε τά χθη -
καν εκτός κυ βέρ νη σης, κα θώς σχη μά τι σαν συ γκυ βέρ -
νη ση το δεύ τε ρο με το τρί το κόμ μα. 

Eθνικισμός

Ετσι ενώ ο πρό ε δρος εί ναι φι λο α με ρι κά νος και
ελέγ χει τα ση μα ντι κά υπουρ γεία, οι υπουρ γοί της κυ -
βέρ νη σης αντα γω νί ζο νται σε εθνι κι σμό με τα ξύ τους.
Κα νείς τους δεν εί ναι πρό θυ μος να υπο γρά ψει την
πα ρά δο ση του Κο σό βου, έχο ντας να αντι με τω πί σει
την άνο δο των εθνι κι στών. Επει δή οι ΗΠΑ και η ΕΕ
δεν θέ λουν να χα ρί σουν τη Σερ βία ξα νά στην αγκα λιά
της Ρω σί ας, χρη σι μο ποιούν και την τα κτι κή της εξα -
γο ράς. Σύν δε σαν τη Σερ βία με το ΝΑ ΤΟ τον πε ρα σμέ -
νο Δε κέμ βρη, χα λά ρω σαν την πί ε ση για να πα ρα δώ -
σει τους κα τα ζη τού με νους Μλά ντιτς και Κά ρα τζιτς
ενώ η ΕΕ υπό σχε ται νέα συμ φω νία στα θε ρο ποί η σης
και δια σύν δε σης.

Ετσι ο Μπους θα πρέ πει ταυ τό χρο να να συ νε χί σει
τις κα λές σχέ σεις με την Αλ βα νία, μι ας και οι Αλ βα νοί
του Κο σό βου εί ναι οι υπο τι θέ με νοι ευ νο η μέ νοι, αλ λά
να βά λει πά γο σε σκέ ψεις για ακό μη με γα λύ τε ρη ανε -

ξαρ τη σία του Κο σό βου που θα γι νό ταν αφορ μή για
απο στα θε ρο ποί η ση στη Σερ βία. Πα ράλ λη λα θέ λει με
κά ποιο τρό πο να κλεί σει το ζή τη μα του ονό μα τος της
Μα κε δο νί ας, για τί όσο μέ νει ανοι χτό θε ω ρεί ται βο ή -
θεια στον αλ βα νι κό εθνι κι σμό. Οι Αλ βα νοί εί ναι το
25% του πλη θυ σμού της Μα κε δο νί ας, και οι συ γκρού -
σεις στο Τέ το βο εί ναι αρ κε τά πρό σφα τες.

Μέ σα σ’ αυ τό το ντό μι νο πα ζα ριών εί ναι που μπαί -
νει η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση ως το πι κός “ντα ής”. Από τη
με ριά του Μπους, ο Κα ρα μαν λής εί ναι ένας σί γου ρος
σύμ μα χος που θα βο η θή σει όχι μό νο για να υλο ποι η -
θούν οι συμ φω νί ες αλ λά και σαν εγ γύ η ση ότι θα
εφαρ μο στούν. Η Ελ λά δα εί ναι η ισχυ ρό τε ρη χώ ρα
των Βαλ κα νί ων, με το με γα λύ τε ρο στρα τό και τη με -
γα λύ τε ρη οι κο νο μι κή διείσ δυ ση στις άλ λες χώ ρες.
Από τη με ριά του Κα ρα μαν λή αυ τό θε ω ρεί ται ευ και -
ρία να ασκή σει όσο το δυ να τόν με γα λύ τε ρες πι έ σεις
ιδιαί τε ρα στις πιο αδύ να τες χώ ρες της πε ριο χής, την
Μα κε δο νία και την Αλ βα νία. Ξέ ρει για πα ρά δειγ μα ότι
δεν μπο ρεί να υπο χρε ώ σει τη Μα κε δο νία να αλ λά ξει
όνο μα, αλ λά στη διάρ κεια των εκ βια σμών οι έλ λη νες
κα πι τα λι στές μπο ρούν να βγουν κερ δι σμέ νοι, όπως
βγαί νουν χρό νια τώ ρα στην πε ριο χή.

Ολα αυ τά βέ βαια, κά θε άλ λο πα ρά στρώ νουν το
δρό μο για την ει ρή νη στα Βαλ κά νια. Αντί θε τα, σε κά -
θε πα ζά ρι κά ποιος βγαί νει χα μέ νος, προ ε τοι μά ζο ντας
το έδα φος για την επό με νη κρί ση που κα νείς δεν ξέ -
ρει πό τε θα φτά σει στον πό λε μο. Γι’ αυ τό οι ερ γά τες
στην Ελ λά δα δεν έχουν κα νέ να συμ φέ ρον από τις
“αγρυ πνίες” του Αν θι μου και του Ψω μιά δη. Πί σω από
τον φαι νο με νι κό τους “αντι-αμε ρι κα νι σμό” κρύ βουν
την αδελ φι κή σχέ ση που υπάρ χει ανά με σα στον ελ λη -
νι κό εθνι κι σμό και τα σχέ δια του Μπους.

Nίκος Λούντος
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Kρίση 

για τον

Πρόντι 

η επίσκεψη 

Mπους

KAPAMANΛHΣ, HΠA KAI MAKEΔONIKO

Tι γυρεύει ο Mπους 
στα Bαλκάνια;

Tρέντο, Iταλία ,3 Iούνη Mαδρίτη ,1 Iούνη

Την επα νεμ φά νι ση του αντι πο λε -
μι κού κι νή μα τος προ κα λεί ο ερ χο -
μός του Μπους στην Ευ ρώ πη με
αφορ μή τη σύ νο δο των G8. Ηδη η
Κο ντο λί ζα Ράις που ήρ θε για τη Σύ -
νο δο των Υπουρ γών Εξω τε ρι κών
πέ ρα σε από τη Μα δρί τη, όπου την
“κα λω σό ρι σαν” με μια με γά λη αντι -
πο λε μι κή δια δή λω ση την Πα ρα -
σκευή 1 Ιο ύ νη. Η με γα λύ τε ρη δια -
δή λω ση ανα μέ νε ται να γί νει στη
Ρώ μη, το Σάβ βα το 9 Ιο ύ νη, όπου ο
Μπους θα βρε θεί για να συ να ντη -
θεί με τον Πρό ντι.

Ο Πρό ντι πή ρε μια πρό γευ ση για
το τι θα γί νει το ερ χό με νο Σάβ βα -
το. Την Κυ ρια κή 3 Ιο ύ νη, βρέ θη κε
στην πό λη Τρέ ντο της Βό ρειας Ιτα -
λίας για ένα οι κο νο μι κό συ νέ δριο.
Το συ νέ δριο ήταν πε ρι κυ κλω μέ νο
από αντι πο λε μι κούς δια δη λω τές
που απαί τη σαν από τον Πρό ντι να
στα μα τή σει η επέ κτα ση της αμε ρι -
κά νι κης βά σης στη Βι τσέ ντζα, μια
επέ κτα ση που με τα τρέ πει ολό κλη -
ρη την πό λη σε στρα τιω τι κο ποι η μέ -
νη πε ριο χή. Στις 17 Φλε βά ρη η Βι -
τσέ ντζα εί χε πλημ μυ ρί σει από 150
χι λι ά δες δια δη λω τές, στην πρώ τη
με γά λη σύ γκρου ση του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος με την κε ντρο α ρι -
στε ρή κυ βέρ νη ση Πρό ντι. Λί γο αρ -
γό τε ρα, η κυ βέρ νη ση επι κύ ρω σε
την πα ρου σία ιτα λι κών στρα τευ μά -
των στο Αφγα νι στάν. 

Μέ σα στο συ νέ δριο του Τρέ ντο
εί χαν μπει δια δη λω τές με πλα κάτ
και φώ να ζαν “αί σχος”. Για να απο -
φύ γει την έντα ση, ο πρό ε δρος του
συ νε δρίου έδω σε το λό γο σε μια
γυ ναί κα που απευ θύν θη κε στον
Πρό ντι: “Μας φερ θή κα τε αι σχρά
και αυ τό πραγ μα τι κά με ενο χλεί,
κύ ριε Πρό ε δρε, για τί σας ψή φι σα.
Σας ψη φί σα με στη βά ση ενός μα νι -
φέ στου που μι λού σε για λι γό τε ρη
υπο τέ λεια προς το στρα τό και για
συμ με το χι κή δη μο κρα τία. Που εί ναι
αυ τές οι λέ ξεις;” Ο Πρό ντι τόλ μη σε
να απα ντή σει μό νο σε δη μο σιο γρά -
φους με τά: “στο ζή τη μα της αμε ρι -
κά νι κης βά σης της Βι τσέ ντζα, η κυ -
βέρ νη ση πή ρε την από φα σή της,
στην οποία εμ μέ νου με”.

Ο Μπους, τη Δευ τέ ρα το βρά δυ
αντι με τώ πι σε αντι πο λε μι κούς δια -
δη λω τές και στην Πρά γα της Τσε -
χί ας. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα έβα λε
στο στό χα στρό του όχι μό νο την
κα το χή του Ιράκ και του Αφγα νι -
στάν αλ λά δια δή λω σε και ενά ντια
στην εγκα τά στα ση αμε ρι κά νι κων
πυ ραύ λων στην Τσε χία και σε άλ -
λες χώ ρες της Ανα το λι κής Ευ ρώ -
πης.
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Με μια με γά λη δια δή λω ση 80.000 στο Ρό στοκ ξε κί νη σαν το πε -
ρα σμέ νο Σάβ βα το οι εκ δη λώ σεις δια μαρ τυ ρί ας ενά ντια στην σύ νο -
δο των G8, την σύ νο δο των ηγε τών των ισχυ ρο τέ ρων χω ρών του
πλα νή τη, που γίνε ται φέ τος στο Χάι λι γκε νταμ της Γερ μα νί ας.

Στα μά τια εκα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων οι G8 εί ναι οι κύ ριοι υπεύ θυ -
νοι για τα με γα λύ τε ρα δει νά που μα στί ζουν και απει λούν τον πλα -
νή τη: τον πό λε μο, την κλι μα τι κή αλ λα γή, την ανε ξέ λε γκτη εξά πλω -
ση του AIDS στην Αφρι κή, τα χρέη του “Γ’ Κό σμου”, την επέ λα ση
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού, τις επι θέ σεις στις κα τα κτή σεις των προ η -
γού με νων δε κα ε τι ών. Από την με γά λη δια δή λω ση της Γέ νο βας, τον
Ιο ύ λη του 2001, οι G8 δεν έχουν κα τα φέ ρει πο τέ να συ νε δριά σουν
“ανε νό χλη τοι”: οι σύ νο δοί τους γί νο νται πά ντα σε δυ σπρό σι τα και
απο μο νω μέ να μέ ρη, προ στα τευ μέ να με σι δε ρέ νιους φρά χτες, πο -
λε μι κά πλοία, ελι κό πτε ρα, συ στή μα τα ηλε κτρο νι κής επι τή ρη σης
και δε κά δες χι λι ά δες οπλι σμέ νους αστυ νο μι κούς.

Στο Ρό στοκ, τα μέ τρα ασφα λεί ας της αστυ νο μί ας της Αν γκε λα
Μέρ κελ, της δε ξιάς κα γκε λα ρίου της Γερ μα νί ας, ήταν ασφυ κτι κά:
60.000 αστυ νο μι κοί “στρα το πέ δευ σαν” στην πό λη και απέ κλει σαν
το Χάι λι γκε νταμ -ένα μι κρό πο λυ τε λές θέ ρε τρο με ρι κά χι λιό με τρα
βό ρεια του Ρό στοκ- από ξη ρά, θά λασ σα και αέ ρα. Ταυ τό χρο να
έστη σαν, όλες τις προ η γού με νες βδο μά δες μια εκ στρα τεία τρο μο -
κρα τί ας για να φο βί σουν τους δια δη λω τές και να τους απο τρέ ψουν
από το να έρ θου νε στο Ρό στοκ. Ηταν η με γα λύ τε ρη “στρα τιω τι κή”
κι νη το ποί η ση της αστυ νο μί ας στην Γερ μα νία από την επο χή της
επα νέ νω σης (1991) -από την επο χή που δια λύ θη κε η στα λι νι κή
Ανα το λι κή Γερ μα νία.

Μά ταια, όμως. Το Σάβ βα το το πρωΐ δε κά δες χι λι ά δες άν θρω ποι
από την Γερ μα νία, την Ευ ρώ πη και τον κό σμο ολό κλη ρο άρ χι σαν
να φτά νουν με τρέ να, λε ω φο ρεία, αυ το κί νη τα και όποι ον άλ λο τρό -
πο μπο ρού σαν.

Η δια δή λω ση ξε κί νη σε με δύο προ συγ κε ντρώ σεις -μια (μι κρό τε ρη)
στον σι δη ρο δρο μι κό σταθ μό και μια (πο λύ με γά λη) στον σταθ μό των
λε ω φο ρεί ων. Από εκεί ο κό σμος κα τευ θύν θη κε προς το λι μά νι -την
κε ντρι κή εξέ δρα της συ γκέ ντρω σης. Ηταν μια τε ρά στια δια δή λω ση,
με μπλοκ, πα νό, συν θή μα τα και πι κέ τες από τα κόμ μα τα της αρι στε -
ράς, τα συν δι κά τα, τα δί κτυα και τις ορ γα νώ σεις που πα λεύ ουν ενά -
ντια στην κα πι τα λι στι κή πα γκο σμιο ποί η ση, τους οι κο λό γους, τις μη-
κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις και φυ σι κά τα αντι πο λε μι κά κι νή μα τα. 

Συμμετοχές

Ηταν εκεί τα πα νό της Die Lin ke (Η Αρι στε ρά), του PDS και του
WASG (τα δυο αρι στε ρά κόμ μα τα που απο τε λούν την ρα χο κο κα λιά
της) του At tack (ορ γά νω ση που πα λεύ ει ενά ντια στην διε θνή κερ δο -
σκο πία), του Ver.Di (το αντί στοι χο της ΑΔΕ ΔΥ), της IG-Me tal (το τε -
ρά στιο συν δι κά το Με τάλ λου), των Πρά σι νων (Die Grue nen), της νε -
ο λαί ας του Σο σιαλ δη μο κρα τι κού Κόμ μα τος (πα ρό λο που η ηγε σία
του συμ με τέ χει στον “Με γά λο Συ να σπι σμό” της Αν γκε λα Μέρ κελ).
Εμείς, το μπλοκ της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, βα δί σα με
δί πλα-δί πλα με τα άλ λα μπλοκ του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος.

Οι ει δή σεις εδώ στην Γερ μα νία πα ρου σί α σαν το βρά δυ του Σαβ -
βά του την δια δή λω ση σαν “κό λα ση”. Και έτρε ξαν να ρί ξουν τις ευ -
θύ νες στους “2000 τα ρα ξί ες με τα μαύ ρα” που πε τρο βο λού σαν την
αστυ νο μία, έσπα γαν βι τρί νες και πυρ πο λού σαν αυ το κί νη τα με βόμ -
βες μο λό τοφ. Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, η αστυ νο μία έκα νε ότι
μπο ρού σε για να προ κα λέ σει τα επει σό δια. Η στά ση της ήταν από
την αρ χή πο λύ προ κλη τι κή: ορ γά νω σε επι θέ σεις στα μπλοκ χω ρίς
κα μιά πραγ μα τι κή πρό κλη ση, ψε κά ζο ντας τον κό σμο αδιά κρι τα με
χη μι κά, χτυ πώ ντας αν θρώ πους που απλά βά δι ζαν φω νά ζο ντας
συν θή μα τα  με κλω τσι ές και γκλομπς και ρί χνο ντας τό νους δα κρυ -
γό να. Μπρο στά μου  εί δα έναν ανά πη ρο πε σμέ νο στον δρό μο, με
το κα ρο τσά κι δί πλα του ανα πο δο γυ ρι σμέ νο.

Η επί ση μη αντι σύ νο δος αρ χί ζει την Τρί τη. Από το πρωΐ της Κυ -
ρια κής, όμως, κιό λας, το Ρό στοκ ήταν γε μά το από εκ δη λώ σεις, συ -
ζη τή σεις, συ γκε ντρώ σεις και συ νε λεύ σεις ορ γα νω μέ νες από τα
κόμ μα τα και τις ορ γα νώ σεις της αρι στε ράς, τα συν δι κά τα ή τις μη-
κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις. Το με ση μέ ρι της Κυ ρια κής έγι νε η με γά -
λη αντι πο λε μι κή συ νέ λευ ση, με ομι λη τές από ολό κλη ρο τον κό σμο.
Το βρά δυ, στην τε ρά στια τέ ντα που εί χε στή σει η Die Lin ke  έγι νε
μια με γά λη συ ζή τη ση με ομι λη τές, ανά με σά στους άλ λους, τον
Oskar La fo nten -τον πρώ ην πρό ε δρο του Σο σιαλ δη μο κρα τι κού Κόμ -
μα τος που έγι νε ένα από τα ιδρυ τι κά στε λέ χη της νέ ας αρι στε ράς-
και τον Wal den Bel lo -τον διά ση μο “δια νο η τή” και ακτι βι στή του
αντι κα πι τ α λι στι κού και αντι πο λε μι κού κι νή μα τος από τις Φι λιπ πί νες.

Οι εκ δη λώ σεις συ νε χί ζο νται όλη την εβδο μά δα με απο κλει σμούς
των δρό μων και του αε ρο δρο μί ου την ημέ ρα που φθά νουν οι “πλα -
νη τάρ χες”, πο ρεία προς το Χάιλ ιγκε νταμ  για την συμ βο λι κή πε ρι κύ -
κλω ση των G8, χά πε νινγκ, συ ναυ λί ες και δε κά δες συ γκε ντρώ σεις.

Ρό στοκ, Κυ ρια κή 3 Ιο ύ νη   

Η
αντι πο λε μι κή συ νέ λευ ση της Kυ -
ριακής δεν ήταν η μο να δι κή αντι -
πο λε μι κή δρα στη ριό τη τα στο Pό -

στοκ. Ηταν όμως αυ τή η πο λι τι κή εκ δή λω -
ση που άνοι ξε με τον κα λυ τε ρο τρό πο την
συ ζή τηση και έδει ξε πό σο πο λύ έχουν
προ χω ρή σει τα πράγ μα τα, πως οι εξε λί -
ξεις � έχουν επηρε ά σει τις κυ βερ νή σεις
της EE αλ λά και το κί νη μα. Aυ τή η σημα -
ντι κή εμπει ρία κα τα γρά φτη κε και μπή κε
μια νέα ατζέ ντα από κι νη το ποιή σεις. Η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο ήταν
εκεί.

Mία το με ση μέ ρι της Kυ ρι ακής στο κέ -
ντρο του Pό στοκ και πα ρά την ενο χλη τι κή
πα ρου σία της αστυ νο μί ας και τις κιν δυ νο -
λο γί ες των MME, πε ρισ σό τε ροι από 200
άν θρω ποι έχουν συ γκε ντρω θεί στον πε ζό -
δρο μο της πλα τεί ας πα νε πι στη μίου. Στα
γύ ρω κτί ρια έχουν αναρ τη θεί πα νό από
το πι κές αντι πο λε μι κές επι τρο πές, από το
Stop the War Co al li tion, από τα Co bas της
Iτα λίας. Ενα φορ τη γό με μι κρο φω νι κή
απο τε λεί την εξέ δρα όπου η Chri sti ne
Bucholz πα ρου σιά ζει τους ομι λη τές.

Οι 3 πρώ τοι προ έρ χο νται από το Γερ -
μα νι κό κί νη μα. Eί ναι ο To bi as Pflugel, ευ -
ρω βου λευ τής τoυ Aρι στε ρού Kόμ μα τος, η
Cor ne lia Ma nowi etz από το αντι πο λε μι κό
φό ρουμ του Pό στoκ και ο Pe ter Strutin ski
“πα λαί μα χος” του ει ρη νι στι κού κι νή μα τος
της επο χής του Bιετ νάμ. Και οι 3 κα τα δί -
κα σαν το ρό λο της αστυ νο μί ας και των
me dia στα χθε σι νά επει σό δια. Και οι 3 κα -
τη γό ρη σαν τους G8, τις ευ θύ νες τους για
τους πο λέ μους και τα νέα απο τρό παια
σχέ δια που ετοι μά ζουν. Κά λε σαν τον κό -
σμο να στη ρί ξει τις αντι πο λε μι κές εκ δη -
λώ σεις των επό με νω ν η με ρών και τα
μπλό κα που θα ορ γα νω θούν έξω από την
αε ρο πο ρι κή βά ση του Ro stoc kla ge, λί γα
χι λιό με τρα από το Pό στοκ.

Σή με ρα στην Γερ μα νία  δε σπό ζει το ζή -
τη μα του Aφγα νι στάν. Ο κυ βερ νη τι κός
Συ να σπι σμός πρό σφα τα ενέ κρι νε την
απο στο λή αε ρο πο ρι κής δύ να μης στο
πλευ ρό των HΠA στο Aφγα νι στάν. Ταυ τό -
χρο να, διευ κο λύνει στα θε ρά τις επι χει ρή -
σεις των Aμε ρι κα νών, μέ σω της βά σης
του Ro stoc kla ge. Αί σθη ση προ κά λε σε ο
Pe ter Strutin ski, όταν σχο λί α σε το γε γο -
νός ότι την από φα ση για την απο στο λή
γερ μα νι κής δύ να μης στο Aφγα νι στάν κα -

τα ψή φι σαν 60 βου λευ τές του SPD. «Αυ τό
εί ναι κα θα ρή επιτυ χία του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος» τό νι σε. Υπάρ χει μια με γά λη
αντί φα ση ανά με σα στην κυ βέρ νη ση και
στο 70% της κοι νής γνώ μης που κα τα δι -
κά ζει τη Γερ μα νι κή ανά μει ξη στον πό λε -
μο. Το γερ μα νι κό αντι πο λε μι κό κί νη μα
ετοι μά ζει για τις 15 Σε πτέμ βρη  ε θνι κή κι -
νη τι ποί η ση στο Bε ρο λί νο, για να μπ ο ρέ -
σου με να στα μα τή σου με τις επι χει ρή σεις
της κυ βέρ νη σης. «Aν το προ σπα θή σου με,
θα εί ναι πο λι τι κός σει σμός» έκλει σε μέ σα
σε δυ να τά χει ρο κρο τή μα τα.

Ιδιαι τε ρη ση μα σία εί χαν οι το πο θε τή -
σεις των 2 επό με νων ομι λητών από το διε -
θνές κί νη μα. Ο Chris Ni neham από το
βρε τα νι κό Stop the War Co al li tion εί πε χα -
ρα κτη ρι στι κά: «Eχου με κα λά νέα από την
Bρε τα νία: σε 24 μέ ρες ο Mπλερ πα ραι τεί -
ται. Πρό ω ρα, ντρο πια σμέ νος, ητ τη μέ νος
για τί χι λι ά δες άν θρω ποι κα τα δί κα σαν το
ρό λο που έπαι ξε στους πο λέ μους του
Iράκ και του Aφγα νι στάν. Το αντι πο λε μι κό
κί νη μα έχει ση μειώ σει επι τυ χί ες. Aθνάρ
και Mπερ λου σκό νι έφυ γαν, ο Mπλερ εί ναι
κα θο δόν και ο Mπους εί ναι απο μο νω μέ -
νος όσο πο τέ ακό μη και στην ίδια του την
χώ ρα». Ο Chris N. έκλει σε κα λώ ντας τον
κό σμο στην επό με νη Pe a ce Con fe ren ce,
που ορ γα νώ νει το S.T.W την 1 Δε κέμ βρη
στο Λον δί νο.

Eγκληματίες

Στον ίδιο τό νο συ νέ χι σε ο Pi e ro Ber -
nocchi από τα Co bas και το ιτα λι κό αντι πο -
λε μι κό κί νη μα: «Mπο ρεί ο Mπους να εί ναι ο
Nο1 τρο μο κρά της αλ λά οι ευ ρω πα ϊ κές κυ -
βερ νή σεις Mέρ κελ, Mπλερ, Πρό ντι εί ναι
συ νέ νο χοι. Στις 9 Iο ύ νη ο Mπους έρ χε ται
στην Pώ μη, προ σκα λε σμέ νος του Πρό ντι,
για να συ σφί ξουν τις σχέ σεις τους. 

Oμως ο Πρό ντι εκλέ χτη κε με τις ψή φους
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος και τώ ρα
συμ μα χεί με τους ιμπε ρια λι στές για στρα -
τιω τι κο ποί η ση κάτω από τις ση μαί ες αυ τών
που δι ε ξά γουν τον πόλεμο. Στις 9 του μή να
θα υπο δε χτού με τον Mπους σαν εγκλη μα -
τία και τρο μο κρά τη, το κά νου με για τους
φυλ ακι σμέ νους του Γκουα ντα νά μο, για την
Φα λού τζα, για τους κρα τού με νους στα
στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης των ιμπε ρια λι -
στών». 

Στην συ νέ χεια μί λη σε η Claudia Hay adt
από το αντι πο λε μι κό κέ ντρο IME, ο Ge -
rard Ali από το κί νη μα ει ρή νης της Γαλ λί -
ας, ο οποί ος ανα κοί νω σε την 21 Σε πτέμ -
βρη σαν μέ ρα κι νη το ποί η σης του Γαλ λι -
κού κι νή μα τος. Ο Mi rek Pro kes έφε ρε ση -
μα ντι κά νέα από την δη μο κρα τία της Tσε -
χί ας. Την Δευ τέ ρα 4/6  το βρά δυ ο Mπους
θα βρί σκε ται στην Πρά γα, κα λε σμέ νος
της Tσέ χι κης κυ βέρ νη σης που του έχει
πα ρα χω ρή σει κά θε εί δους διευ κο λύν σεις
λέ γο ντας ψέ μα τα στην κοι νή γνώ μη  για
δήθεν αμυ ντι κά προ γράμ μα τα. Οταν δια -
λύθη κε το Σύμφω νο της Bαρ σο βί ας, ο κό -
σμος της Tσε χί ας δεν ήθε λε κα μιά ανά -
μει ξη με στρα τιω τι κούς συ να σπι σμούς.
Τώ ρα αι σθά νε ται εξα πα τη μέ νος. Ο
Tζ.Mπους εί ναι ανε πι θύ μη τος.

Επό με νος ομι λη τής ο Go bi Yos si από
την ορ γά νω ση Anarchist against the Wall
του Iσρα ήλ. «Tι εί δους ει ρή νη θέ λουν οι
ισχυ ροί; Θέ λουν μια ει ρή νη που θα στη ρί -
ζε ται στην κα τα πί ε ση ,το απαρ τχά ϊντ και
χι λιό με τρα από τεί χη σε κα πι τα λι στι κές
αγο ρές που θα εκ με τα λεύ ο νται Πα λαι στί -
νιους, Aρα βες και φτω χούς Iσ ρα η λι νούς.
Δεν θέ λου με την ει ρή νη σας. Θέ λου με δι -
καιο σύ νη για όλους τους πρό σφυ γες,
τους Πα λαι στί νιους αγρό τες που κλέ ψα τε
και για τους Iρα η λι νούς που εκ με ταλ λεύ ε -
στε. Γι’αυ τό στις 9 Iο ύ νη 40 χρό νια από
τον πό λε μο του 1967 θα δια δη λώ σου με
στο Iσ ρα ήλ και πα ντού».

Τε λευ ταί ος ομι λη τής, ο Wol fgang
Gehre ke, βου λευ τής του Aρι στε ρού Kόμ -
μα τος. Kλεί νο ντας ανέ βα σε στην εξέ δρα
2 μου σι κούς που τρα γού δη σαν μα ζί με
τον κό σμο από κά τω μια δι κή τους δια -
σκευή του Give Pe a ce a Chan ce του John
Le non.

Στην συ νέ χεια έγι ναν το πο θε τή σεις από
τον κό σμο. Μι λή σα με και εκ μέ ρους της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο. Ενη -
με ρώ σα με για την αθ ώ ω ση του Tζα βέντ
Aσλάμ ευ χα ριστώντας τα αντι πο λε μι κά δί -
κτυα που μας βο ή θη σαν να ορ γα νώ σου με
την Διε θνή συ μπα ρά στα ση, ανα φέ ρα με τα
νέα της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή που και
αυ τή σαν τον Πρό ντι και την Mέρ κελ χώ -
νε ται στην πο λε μο κα πη λεία και κλεί σα με
με την δι κή μας ατζέντα, που προ βλέ πει
κι νη το ποί η ση στις 12 Iο ύ λη, ένα χρό νο με -
τά την νί κη της Λι βα νέ ζι κης Aντί στα σης.

H μάχη του Pόστοκ

Aντιπολεμική συνέλευση



Σ
ε κα τά στα ση ρευ στό τη τας εί ναι
η αμε ρι κα νι κή στρα τη γι κή στο
Ιράκ. Οι στρα τη γοί του Μπους

λέ νε ότι η “αύ ξη ση” των αμε ρι κα νι κών
δυ νά με ων θα συ νε χι στεί μέ χρι την
άνοι ξη του 2008. Ο στρα τη γός Ρέι μοντ
Οντέ ρο, ο διοι κη τής των χερ σαί ων δυ -
νά με ων των ΗΠΑ στο Ιράκ, πα ρα δέ -
χτη κε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη ότι οι
αξιω μα τι κοί του προ σπα θούν να έρ -
θουν σε το πι κές συμ φω νί ες ανα κω χής
με ορι σμέ νες αντάρ τι κες ομά δες.  127
αμε ρι κα νοί στρα τιώ τες σκο τώ θη καν
τον Μάη. Πρό κει ται για τον με γα λύ τε -
ρο αριθ μό αμε ρι κα νι κών απω λειών
από την επί θε ση στην Φα λού τζα στο
τέ λος του 2004. Αλ λοι 14 σκο τώ θη καν
στις τρεις πρώ τες μέ ρες του Ιο ύ νη.

Αυ τή η αύ ξη ση στον αριθ μό των
απω λειών εί ναι απο τέ λε σμα, κα τά ένα
μέ ρος, της νέ ας τα χτι κής που προ βλέ -
πει την δια σπο ρά των αμε ρι κα νι κών
δυ νά με ων σε σχε τι κά μι κρούς θύ λα κες
-πε ρί που 60 στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή
της Βα γδά της- που εί ναι πιο ευ ά λω τοι
στις επι θέ σεις.

Στην αρ χή τα επί πε δα της σε χτα ρι -
στι κής βί ας έπε σαν. Αλ λά ένα μέ ρος
τους με τα φέρ θη κε απλά αλ λού. Στην
Μο σού λη, για πα ρά δειγ μα, μια πό λη
στο βό ρειο Ιράκ, Αρα βες Σου νί τες εκ -
δί ω ξαν πε ρί που 70.000 Κούρ δους από
τα σπί τια τους. Τώ ρα οι σε χτα ρι στι κές
δο λο φο νί ες αυ ξά νο νται ξα νά στην
πρω τεύ ου σα. Τις τρεις πρώ τες βδο μά -
δες του Μάη 321 σώ μα τα δο λο φο νη -
μέ νων θυ μά των έφτα σαν στα νε κρο τα -
φεία της Βα γδά της. Ο ίδιος αριθ μός
θυ μά των εί χε κα τα γρα φεί ολό κλη ρο
τον Γε νά ρη, τον τε λευ ταίο μή να πριν

αρ χί σει η “αύ ξη ση” στις 14 Φλε βά ρη.
Η εφη με ρί δα Washington Post υπο -

λο γί ζει ότι του λά χι στον 1098 άν θρω ποι
έχουν δο λο φο νη θεί σε 20 επι θέ σεις
αυ το κτο νί ας ή πα γι δευ μέ νων αυ το κι -
νή των που σκό τω σαν του λά χι στον 20
άτο μα η κά θε μία στις 14 βδο μά δες
που έχουν πε ρά σει από τις 14 Φλε βά -
ρη. 821 άν θρω ποι εί χαν σκο τω θεί, σε
11 επι θέ σεις, στις 14 προ η γού με νες
βδο μά δες.

Εν ολί γοις, τα σχέ δια του Πε ντα γώ -
νου, δεν δου λεύ ουν. Και που θε νά δεν
εί ναι αυ τό πιο φα νε ρό από ότι στην
ίδια την Ουά σι γκτον.

Στο Κο γκρέ σο οι Δη μο κρα τι κοί,
αντι μέ τω ποι με το βέ το του Μπους,
υπο χώ ρη σαν και ενέ κρι ναν την συ νέ χι -
ση της χρη μα το δό τη σης του πο λέ μου,
χω ρίς να υπάρ χει νο μι κά κα το χυ ρω μέ -
νη δέ σμευ ση για απο χώ ρη ση μέ χρι μια
συ γκε κρι μέ νη ημε ρο μη νία. Η πί ε ση,
όμως, από τους ίδιους τους Ρε που -
μπλι κά νους έχει γί νει αφό ρη τη.

Πριν από με ρι κές βδο μά δες 11 Ρε -

που μπλι κά νοι γε ρου σια στές επι σκέφ θη -
καν τον Μπους στον Λευ κό Οί κο για να
τον προ ει δο ποι ή σουν ότι η υπο μο νή τό -
σο των ίδιων, όσο και των πε ρι φε ρειών
τους, απέ να ντι στην “αύ ξη ση” έχει εξα -
ντλη θεί. Ο Ραμ Εμά νου ελ, ένας από
τους ηγέ τες των Δη μο κρα τι κών στην
Βου λή, τό νι σε την ολο έ να και με γα λύ τε -
ρη έντα ση που υπάρ χει ανά με σα στον
Μπους και το κόμ μα του, εν όψει των
εκλο γών του Νο εμ βρί ου του 2008:

Σφραγίδα

“Ο Τζορτζ Μπους εί ναι απο φα σι σμέ -
νος να αφήσει, στις 20 Γε νά ρη του
2009, που θα βγεί από την πόρ τα του
Λευ κού Οί κου, πί σω του ένα κου τί με
την σφρα γί δα “Ιράκ” για τον επό με νο
πρό ε δρο. Οι Ρε που μπλι κά νοι εί ναι
απο φα σι σμέ νοι να μην πά νε στις επό -
με νες εκλο γές με το Ιράκ δε μέ νο στην
πλά τη τους”.

Ο στρα τη γός Ντέι βιντ Πε τρέ ους, ο
διοι κη τής των δυ νά με ων των ΗΠΑ στο
Ιράκ, λέ ει ότι μέ χρι τον Σε πτέμ βρη θα

έχει απο σα φη νι στεί αν πε τυ χαί νει ή όχι
η “αύ ξη ση”. Ο ίδιος και οι σύμ βου λοί
του επε ξερ γά ζο νται ένα τε ρά στιο σχέ -
διο για να την κά νουν να δου λέ ψει. Η
εφη με ρί δα New York Ti mes, όμως, δη -
μο σί ευ σε δυο ιστο ρί ες που μάλ λον
δεί χνουν ότι το έδα φος φεύ γει, πο λι τι -
κά, κά τω από τα πό δια τους.

Σύμ φω να με την πρώ τη ιστο ρία
ανώ τα τα στε λέ χη στην κυ βέρ νη ση του
Μπους συ ζη τούν το εν δε χό με νο πε ρι -
κο πής στο μι σό των αμε ρι κα νι κών δυ -
νά με ων μά χης στο Ιράκ την επό με νη
χρο νιά. Συ νο λι κά ο αριθ μός των στρα -
τιω τών θα πέ σει, σύμφω να με αυ τά τα
σχέ δια, από τις 146.000 στις 100.000,
για τί πολ λοί Αμε ρι κα νοί στρα τιώ τες
απα σχο λού νται στην εκ παί δευ ση ή την
πα ρο χή συμ βου λών προς τις δυ νά μεις
του ιρα κι νού κα θε στώ τος.

Αυ τή η πο λι τι κή θα σκο τώ σει την
“αύ ξη ση”, αλ λά δεν πρό κει ται να ση -
μα το δο τή σει μια απο χώ ρη ση των ΗΠΑ
από το Ιράκ. Και αυ τό επι βε βαιώ νε ται
από μια άλ λη ιστο ρία, που δη μο σιεύ -

θη κε στο φύ λο της πε ρα σμέ νης Κυ ρια -
κής των New York Ti mes που έγρα φε
ότι ο Μπους και άλ λοι υψη λά ιστά με νοι
στην κυ βέρ νη σή του έχουν αρ χί σει να
μι λά νε για το “Κο ρε ά τι κο Μο ντέ λο”. Οι
ΗΠΑ δι α τη ρούν στρα τό συ νε χώς στην
Νό τια Κο ρέα από το 1953, που υπο -
γρά φτη κε η ανα κω χή που τέ λει ω σε
τον πό λε μο με την Κο ρέα και την Κί να,
μέ χρι σή με ρα.

Το νέο σχέ διο “κα λεί στην δι α τή ρη -
ση τριών ή τεσ σά ρων με γά λων βά σε ων
στην χώ ρα, όλες πο λύ μα κριά από τις
πυ κνο κα τοι κη μέ νες αστι κές πε ριο χές
όπου οι απώ λει ες έχουν τι να χτεί στα
ύψη. Θα συ μπε ρι λαμ βά νουν την βά ση
του Αλ Ασαντ στην επαρ χία Αν μπάρ,
την αε ρο πο ρι κή βά ση Μπα λάντ που
βρί σκε ται πε ρί που 50 μί λια (80 χι λιό με -
τρα) βό ρεια της Βα γδά της και την αε -
ρο πο ρι κή βά ση Τα λίλ στον νό το.”

Στην πραγ μα τι κό τη τα πρό κει ται για
μια πα ραλ λα γή της στρα τη γι κής που
εί χε ακο λου θή σει η Αμε ρι κή το 2004-5,
όταν απέ συ ρε τις δυ νά μεις της από τις
πό λεις και στη ρι ζό ταν στον ιρα κι νό
στρα τό και τα σε χτα ρι στι κά τάγ μα τα
θα νά του για την δι α τή ρη ση της τά ξης
στις πό λεις. Η “αύ ξη ση” ήταν η τε λευ -
ταία αντί δρα ση στην πα τα γώ δη, αι μα -
τη ρή απο τυ χία αυ τής της προ σέγ γι -
σης.

Και τώ ρα απο τυγ χά νει και αυ τή. Η
κυ βέρ νη ση του Μπους κι νεί ται σε
όλο και πιο στε νά μο νο πά τια στο
Ιράκ, προ σπα θώ ντας να ανα βά λει την
στιγ μή της ήτ τας, που τώ ρα ολό κλη -
ρο το αμε ρι κα νι κό πο λι τι κό κα τε στη -
μέ νο μοιά ζει να απο δέ χε ται σαν ανα -
πό φευ κτη.

Στην σκιά της
ήττας στο Iράκ
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Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος 

Π
ριν από δυο χρό νια ο Τό νι Μπλερ, ο πρω -
θυ πουρ γός της Βρε τα νί ας, εγκαι νί α σε, εν
όψει της συ νό δου των G8 στον Γκλε νι -

γκλες της Σκω τίας, μια νέα τα χτι κή για την αντι -
με τώ πι ση των μα ζι κών κι νη το ποιή σε ων: την πα ρα -
πλά νη ση του κό σμου με ψέ μα τα και την “απα γω -
γή” της ορ γά νω σης των κι νη το ποιή σε ων μέ σα
από ένα δί κτυο συ ντη ρη τι κών μη-κυ βερ νη τι κών
ορ γα νώ σε ων, φι λι κών προς την κυ βέρ νη ση καλ λι -
τε χνών και που λη μέ νων ΜΜΕ. Η ατζέ ντα της συ -
νό δου κο ρυ φής των G8 στο Γκλέ νι γκλες ήταν,
σύμ φω να με την επί ση μη προ πα γάν δα του
Μπλερ, η κα τα πο λέ μη ση της φτώ χειας στον “Γ’
Κό σμο”. Τα “σο βα ρά” ΜΜΕ πε ρι έ γρα φαν τό τε
όλο κα μά ρι το σχέ διο του Μπλερ ανα λύ ο ντας τα
πο σά που υπο τί θε ται ότι θα χα ρί ζο νταν στις φτω -
χές χώ ρες και το χρο νο διά γραμ μα  των “δω ρε -
ών”. Ο κό σμος, βέ βαια, δεν το έχα ψε: τα αντι πο -
λε μι κά συν θή μα τα και οι πι κέ τες που απαι τού σαν
από τον Μπους και τον Μπλέρ να φύ γουν από το
Ιράκ έκα ναν θραύ ση στο Γκλέ νι γκλες -όσο και αν
υμνού σε με τα τρα γου δά κια του τους “πλα νη τάρ -
χες” ο Μπό νο.        

Φέ τος η Μέρ κελ ανα κά λυ ψε έναν νέο “ιε ρό”
σκο πό: την κα τα πο λέ μη ση της κλι μα τι κής αλ λα -
γής. Αυ τή τη φο ρά, όμως, τα ψέ μα τα εί ναι ακό μα
πιο δύ σκο λο να πε ρά σουν. Για δύο λό γους.

Πρώ τα’ απ’ όλα για τί τα ψέμα τα του Γκλε νι -
γκλες έχουν αρ χί σει ήδη να απο κα λύ πτο νται. Οι
ίδιες οι μη-κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις που στή ρι -
ξαν τό τε τον Μπλερ δια μαρ τύ ρο νται τώ ρα για τί,
δυο χρό νια με τά, σχε δόν τί πο τα δεν έχει γί νει για
την πα ρα γρα φή των χρε ών των φτω χών χω ρών.
Μό λις έφυ γαν από το Γκλέ νι γκλες οι πλα νη τάρ -
χες πέ τα ξαν απλά και τα πο σά και τα  χρο νο δια -
γράμ μα τα στα σκου πί δια...

Ο δεύ τε ρος λό γος, εί ναι οι ίδιοι οι καυ γά δες
ανά με σα στους G8 που βγαί νουν αυ τές τις μέ ρες
κα θη με ρι νά στο φως τις δη μο σιό τη τας. Τις προ η -
γού με νες βδο μά δες ήταν ο καυ γάς ανά με σα  στις
ΗΠΑ και την Μέρ κελ για το προ σχέ διο του κει μέ -
νου για την  κλι μα τι κή αλ λα γή -ένας καυ γάς που
ήρ θε στην δη μο σιό τη τα μέ σα  από μια σει ρά από
άγριες επι στο λές που “διέ ρρευ σαν” στον τύ πο.
Το με γα λύ τε ρο “αγκά θι” όμως στις συ νο μι λίες
του Χάι λι γκε νταμ θα εί ναι δί χως αμ φι βο λία ή νέα
πυ ρη νι κή έντα ση που έχει ξε σπά σει ανά με σα
στην Ρω σία από την μια και τις ΗΠΑ και την ΕΕ
από την άλ λη.

Οι ΗΠΑ θέ λουν να εγκα τα στή σουν μια σει ρά
νέ ων πυ ρη νι κών πυ ραύ λων στην Πο λω νία και την
Τσε χία -δυο χώ ρες της ΕΕ που συ νο ρεύ ουν με
την Ρω σία. Το Πε ντά γω νο υπο στη ρί ζει ότι οι πύ -
ραυ λοι αυ τοί χρειά ζο νται για την ανα χαί τι ση της

..ιρα νι κής απει λής. Οι πύ ραυ λοι, όμως, δεν κοι τά -
νε προς την Τε χε ρά νη, αλ λά προς την Μό σχα. Ο
Πού τιν, όπως ήταν ανα με νό με νο,  απά ντη σε σε
αυ τή την νέα ψυ χρο πο λε μι κή κλι μά κω ση -όχι μό -
νο με λό για αλ λά και σε “εί δος”: μπλό κα ρε με
εμπάρ γκο τις εξα γω γές κρέ α τος της Πο λω νί ας
προς την Ρω σία, δι έ λυ σε την σύ νο δο κο ρυ φής
Ρω σί ας-ΕΕ στην Σα μά ρα, απεί λη σε με ενερ για κό
απο κλει σμό τις χώ ρες που συμ μα χούν με την Πο -
λω νία και την Τσε χία και ανα κοί νω σε ένα νέο σχέ -
διο ανά πτυ ξης αντι βα λι στι κών πυ ραύ λων -όπλων
που έχουν απα γο ρευ τεί από τις διε θνείς συν θή -
κες την δε κα ε τία του 1990. Βέ βαια η Ρω σία δεν
εί ναι η πρώ τη χώ ρα που κα τα πα τά ει την συν θή κη
αυ τή. Εχει προ η γη θεί ήδη, πριν με ρι κά χρό νια, η
Αμε ρι κή  του Μπους...

Παζάρι

Οι καυ γά δες αυ τοί δεί χνουν ανά γλυ φα το
πραγ μα τι κό πρό σω πο των G8. Δεν πρό κει ται για
μια σύ νο δο που προ σπα θεί να αντι με τω πί σει τα
με γά λα προ βλή μα τα της αν θρω πό τη τας αλ λά για
ένα μά ζε μα των πιο ισχυ ρών, πο λε μο κά πη λων
ιμπε ρια λι στών ηγε τών της γης που συ να ντιού νται
για να στή σουν συμ μα χί ες, να ανταλ λά ξουν εκ -
βια σμούς και να επα να κα θο ρί σουν με τα ξύ τους
σχέ σεις, όρια και σφαί ρες επιρ ρο ής. Πί σω από τα

χα μό γε λα, τα κοι νά ανα κοι νω θέ ντα και τις χει ρα -
ψί ες οι σύ νο δοι των G8 ήταν πά ντο τε ένα άγριο
πα ζά ρι -η πη γή και όχι η λύ ση στα δει νά της αν -
θρω πό τη τας.

Σή με ρα το πα ζά ρι αυ τό θυ μί ζει όλο και πε ρισ -
σό τε ρο ρινγκ πυγ μα χί ας, με τις γρο θι ές να ανταλ -
λά σσο νται ολο έ να και πιο ανοι χτά και δη μό σια
ανά με σα στους “συ νο μι λη τές”. Και αυ τό δεν εί ναι
κα θό λου πα ρά ξε νο: το 2001 ο Μπους εγκα νία σε
τον “πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας” -δη λα δή
έναν πό λε μο για την εμπέ δω ση της πα γκό σμιας
κυ ριαρ χί ας της “μο να δι κής υπερ δύ να μης”. Ο πό -
λε μος, όμως, γύ ρι σε μπού με ρανγκ για τις ΗΠΑ και
τους συμ μά χους τους στα  σο κά κια της Βα γδά -
της, στα σύ νο ρα του Λι βά νου με το Ισ ρα ήλ, στις
νό τιες επαρ χί ες του Αφγα νι στάν. Η επί δει ξη δύ να -
μης με τα τρά πη κε σε επί δει ξη αδυ να μί ας. Και ο
σε βα σμός απέ να ντι στην “υπερ δύ να μη” σε ανταρ -
σία, ανοι χτούς καυ γά δες, ψυ χρο πο λε μι κές εντά -
σεις και νέ ες πυ ρη νι κές απει λές για τον πλα νή τη.

Ο Μπους, ο Μπλέρ, η Μπέρ κελ, ο Σαρ κο ζί, ο
Πού τιν και οι άλ λοι “με γά λοι” που συ να ντιώ νται
στο Χαί λι γκε νταμ δεν δί νουν δε κά ρα ού τε για την
φτώ χεια, ού τε για την κλι μα τι κή αλ λα γή, ού τε για
το AIDS. Τα δει νά των απλών αν θρώ πων τους εί -
ναι πα ντε λώς αδιά φο ρα. Εί ναι μια συμ μο ρία αδί -
στα κτων λη στών και δο λο φό νων. Για αυ τό θα συ -
νε χί σουν να μας βρί σκουν μπρο στά τους, όπου
και αν πά νε για να συ νε δριά σουν.

Μό νο ένας αφε λής θα ενα πό θε τε τις ελ πί δες
της αν θρω πό τη τας σε μια συμ μο ρία αδί στα κτων
λη στών σαν τον Μπους, τον Μπλέρ, την Μέρ κελ ή
τον Πού τιν. Και όπως έχου με δεί ξει, χρό νια τώ ρα
με τις μα ζι κές μας κι νη το ποιή σεις -από την Γέ νο βα
μέ χρι το Ρό στοκ- δεν εί μα στε κα θό λου αφε λείς.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Στα πρόθυρα ενός 
νέου “ψυχρού πολέμου”



Η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά απο τέ λε σε όλο το
προ η γού με νο διά στη μα  την εμπρο σθο φυ -

λα κή ολό κλη ρου του κι νή μα τος. Υπο στή ρι ξε με
συ νέ πεια τα πιο προ ω θη μέ να συν θή μα τα τό σο
των εκ παι δευ τι κών, των φοι τη τών, των χι λιά δων
ερ γα ζό με νων που βγή καν στους δρό μους του
αγώ να. Η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά ήταν και εί ναι
ο κύ ριος αντί πα λος στις  βα σι κές στρα τη γι κές
επι λο γές της αστι κής τά ξης. Το σύ νο λο του χώ -
ρου αυ τού εδώ και αρ κε τά χρό νια έχει κα τα κτή -
σει στο κοι νω νι κό πε δίο ( ερ γα σια κούς χώ ρους,
το πι κά σχή μα τα κλπ� ) δια κρι τό τη τα τό σο από
τους εκ φρα στές της αστι κής πο λι τι κής όσο και
από τις δι ά φο ρες εκ φρά σεις της ρε φορ μι στι κής
(δια χει ρι στι κής) αρι στε ράς. Επι πλέ ον και αυ τό
θε ω ρώ και το ση μα ντι κό τε ρο οι θέ σεις και η πο -
λι τι κή της πρό τα ση γί νε ται απο δε κτή από ευ ρύ -

τε ρα τμή μα τα των ερ γα ζο μέ νων. Εί μα στε o πο λι -
τι κός χώ ρος που υπε ρα σπι ζό μα στε με συ νέ πεια
τα άμε σα και τα στρα τη γι κά συμ φέ ρο ντα των ερ -
γα ζό με νων και της ερ γα τι κής τά ξης. 

Παρ’�  όλα αυ τά η πο λυ μορ φία και ο κα τα κερ -
μα τι σμός των ορ γα νω μέ νων δυ νά με ων του χώ -
ρου μας απο τέ λε σε το βα σι κό τε ρο εμπό διο μέ -
χρι σή με ρα στο να μπο ρέ σου με να εκ φρά σου με
αυ τά τα συμ φέ ρο ντα και αυ τή την πο λι τι κή στην
κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή της χώ ρας. Στις εκλο -
γές η πο λι τι κή μας δύ να μη κα τα γρά φει μη δε νι κά
απο τε λέ σμα τα κά τι που δεν αντι στοι χεί στις
πραγ μα τι κές δυ να τό τη τες μας. Αυ τό έχει ου σια -
στι κές συ νέ πει ες στην ανά πτυ ξη ενός μα ζι κού
αντι κα πι τα λι στι κού πό λου που θα πα ρέ χει την
ανα γκαία αξιο πι στία και θα δί νει τη μά χη για την

προ ά σπι ση των ερ γα τι κών συμ φε ρό ντων από κα -
λύ τε ρες θέ σεις. Χα ρί ζου με κά θε φο ρά τους αγώ -
νες και τις αγω νί ες χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων σε
εχθρι κές πο λι τι κές. Αυ τό νο μί ζω ήρ θε η ώρα να
στα μα τή σει. Σή με ρα εί ναι ανα γκαίο όσο πο τέ άλ -
λο τε να πο λε μή σου με ενά ντια στη μοι ρο λα τρία
του δε γί νε ται τί πο τα και ότι οι αγώ νες δεν μπο -
ρούν να νι κή σουν. Χρειά ζε ται ο χώ ρος αυ τός
–ορ γα νώ σεις και ανέ ντα χτοι αγω νι στές- να κα τα -
θέ σει με παρ ρη σία την πο λι τι κή του πρό τα ση ενι-
αία και για το σύ νο λο της ελ λη νι κής κοι νω νί ας.
Ήρ θε η ώρα να κα τα δεί ξου με  ότι η συ νε πής
αντι κα πι τα λι στι κή πο λι τι κή δεν εί ναι υπό θε ση κά -
ποιων «γρα φι κών» αλ λά δια κρι τό πο λι τι κό ρεύ μα
της ελ λη νι κής κοι νω νί ας. 

Η πρω το βου λία για μια ανοι χτή δη μό σια συ ζή -
τη ση για τη δυ να τό τη τα πα ρέμ βα σης στις επερ -

χό με νες εκλο γές θε ω ρώ ότι εκ φρά ζει μια πραγ -
μα τι κή ανα γκαιό τη τα που υπερ βαί νει την εκλο γι -
κί στι κη λο γι κή και για το λό γο αυ τό χι λι ά δες ανέ -
ντα χτοι αρι στε ροί θα τη στη ρί ξου με με όλες μας
τις δυ νά μεις.

Στο Πε ρι στέ ρι όπως και σε κά θε πε ριο χή θα
προ κα λέ σου με πλα τι ές συ νε λεύ σεις που θα
συμ βά λουν στην δια μόρ φω ση ενός πραγ μα τι κά
ενω τι κού ρι ζο σπα στι κού πε ριε χο μέ νου με στό χο
την κοι νή δρά ση όλων των δυ νά με ων του χώ -
ρου. Θα κα τα δεί ξου με ότι πραγ μα τι κά αντι κα πι -
τα λι στι κή πο λι τι κή εί ναι  αυ τή που μπο ρεί να εκ -
φρά ζει τις σύγ χρο νες ανά γκες των ερ γα ζο μέ -
νων, να αντι πα λεύ ει την κυ ρί αρ χη πο λι τι κή στην
κα τεύ θυν ση της ανα τρο πή των εκ με ταλ λευ τι κών
σχέ σε ων πα ρα γω γής της ση με ρι νής κα πι τα λι -
στι κής κοι νω νί ας. 

OΛOI TO ΘEATPO AΛIKH, ΠEΔIO APEΩΣ, ΣABBATO 9 IOYNH 5μμ

Nα μιλήσει η Aριστερά του μέλλοντός μας

«Nα κινηθούμε όπως 
οι απεργοί δάσκαλοι»

«Aντίπαλος για τις βασικές επιλογές της αστικής τάξης»

«Με το τε τρα σέ λι δο της πρω το βου λί ας
ορ γα νώ σα με εξόρ μη ση στο Νο σο κο μείο
Παί δων η οποία κρά τη σε 3,5 ώρες με απο -
τέ λε σμα να μι λή σου με με πά ρα πολ λούς ερ -
γα ζό με νους και τρεις από αυ τούς να υπο -
γρά ψουν το κεί με νο της Eπι τρο πής Πρω το -
βου λί ας, δη λώ νο ντας ανοι χτά ότι στη ρί ζουν
αυ τή την κί νη ση και θέ λουν να συμ με τέ -
χουν», μας εί πε ο Γιώρ γος Τσα μού ρης
στου Ζω γρά φου. «Εί ναι όλος αυ τός ο κό -
σμος που έχει δώ σει τις μά χες με τις επι θέ -
σεις του Αβρα μό που λου και ψά χνει μία δι α -
φο ρε τι κή πο λι τι κή έκ φρα ση.  Ενας συν δι κα -
λι στής που εί ναι στο ΣΥ ΡΙ ΖΑ δή λω σε ότι
βλέ πει θε τι κά την πα ρέμ βα ση της Ρι ζο σπα -
στι κής Αρι στε ράς στις εκλο γές. Στην αφι σο -
κόλ λη ση που κά να με στη γει το νιά συ να ντή -
σα με τρία μέ λη της ΑΡΑΝ  και συ ζη τή σα με
πώς θα συ νερ γα στού με στη συ νέ χεια. Για
τις 9 Ιο ύ νη έχου με βά λει στό χο να κι νη το -
ποιή σου με 80 άτο μα από του Ζω γρά φου».  

Το ίδιο κλί μα μας με τα φέ ρει και η Χρι στί -
να Κόϊ κα για την πε ριο δεία στο Ιπ πο κρά -
τειο. «Την Πα ρα σκευή το πρωί κά να με μία
με γά λη εξόρ μη ση όπου μπή κα με σε όλα τα
τμή μα τα από τις κλι νι κές και τα ερ γα στή ρια
μέ χρι τις διοι κη τι κές υπη ρε σί ες.  Αλω νί σα με
το νο σο κο μείο για ένα δί ω ρο και συ ζη τή σα -
με κυ ρί ως με για τρούς και νο ση λευ τές.
Πολ λοί ερ γα ζό με νοι μας ρω τού σαν τι ακρι -
βώς εί ναι αυ τή η προ σπά θεια και επτά από
αυ τούς υπέ γρα ψαν και στο κεί με νο στή ρι -
ξης της Πρω το βου λί ας. Δύο από αυ τούς
ήταν φοι τη τές ια τρι κής που έκα ναν την πρα -
κτι κή τους και συμ φώ νη σαν αμέ σως όταν
τους εξη γή σα με ότι εί ναι μια προ σπά θεια να
εκ φρα στεί και στις εκλο γές το κί νη μα των
φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων, η απερ γία διαρ κεί -
ας των δα σκά λων και γε νι κά το κί νη μα που
κα τά φε ρε να στρι μώ ξει την κυ βέρ νη ση της
ΝΔ. Δώ σα με 20 φύλ λα της Ερ γα τι κής Αλ λη -
λεγ γύ ης και πολ λοί ενί σχυ σαν οι κο νο μι κά
την εφη με ρί δα που στή ρι ξε όλες αυ τές τις
μά χες και τώ ρα συμ βά λει στην προ σπά θεια
της ενω τι κής πα ρέμ βα σης της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς στις βου λευ τι κές εκλο γές».    

«Στο Γα λά τσι αφι σο κολ λή σα με την πε ριο -
χή από την Τε τάρ τη το βρά δυ για να γί νει
πο λύ ορα τή η εκ δή λω ση της 9 Ιο ύ νη», μας
εί πε ο Θα νά σης Κα μπα γιάν νης από τον το -
πι κό πυ ρή να του ΣΕΚ.  «Φτιά ξα με πα νώ και
τα βά λα με σε διά φο ρα κε ντρι κά ση μεία. Ενα
στο κέ ντρο του Γα λα τσίου, ένα στη Γκρά βα,
στη Φοι τη τι κή Εστία στα Πα τή σια, και στο
Πο λυ τε χνείο, με στό χο να δώ σου με την αί -
σθη ση ενός πο λύ με γά λου γε γο νό τος. Στη
συ νέ χεια ορ γα νώ σα με εξόρ μη ση στο Δη -
μαρ χείο Γα λα τσίου και σε κε ντρι κά ση μεία
στη Γα λα τσίου και στη Βε ϊ κου. Με αυ τόν
τον τρό πο θα συ νε χί σου με. Εχου με μία λί -
στα με 35 άτο μα για να έρ θουν στις 9 Ιο ύ νη
και στη συ νέ χεια να προ χω ρή σου με για να
φτιά ξου με μία το πι κή επι τρο πή».   

«Στα Εξάρ χεια έχουν κολ λη θεί μέ χρι στιγ -
μής 1000 αφί σες που κα λούν στο Πε δίο του
Αρε ως», μας εί πε ο Ευ γε νία Κου νιά κη .
«Απο φα σί σα με ότι θα ανοί ξου με τη συ ζή τη -

ση για αυ τή την πρω το βου λία πα ντού στην
πε ριο χή. Συμ με τεί χα με και σε μία το πι κή συ -
γκέ ντρω ση της επι τρο πής κα τοί κων ενά ντια
στις κε ραί ες κι νη τής τη λε φω νί ας στην Καλ -
λι δρο μί ου και Πλα πού τα, όπου ο κό σμος
απο φά σι σε να κά νει ντου και να ρί ξει τις κε -
ραί ες. Στη λαϊ κή της Καλ λι δρο μί ου το Σάβ -
βα το το πρωί το κλί μα ήταν πο λύ θε τι κό.
Μοι ρά σα με πολ λά τε τρα σέ λι δα δώ σα με 17
φύλ λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης και 6
άτο μα άφη σαν το τη λέ φω νό τους για να
τους βρού με. Πο λύ συ ζή τη ση άνοι ξε και
στην εξόρ μη ση που ορ γα νώ σα με στους ερ -
γα ζό με νους στην Εφο ρία Εξαρ χεί ων».  

Kίνημα

«Την Πα ρα σκευή το από γευ μα ορ γα νώ -
σα με εξόρ μη ση στην πλα τεία Πε ρι βο λά κι
στη Νί καια», μας εί πε η Ελ πί δα Κα μπά νη.
«Μέ σα σε μιά μι ση ώρα επι κοι νω νή σα με με
εκα το ντά δες κό σμο από τη γει το νιά, που
έπαιρ νε το τε τρα σέ λι δο μό λις άκου γε το
σύν θη μα «να μι λή σει το κί νη μα σε αυ τές τις
εκλο γές». Φοι τη τές, μα θη τές, ερ γα ζό με νοι,
με τα νά στες στα μα τού σαν και συ ζη τού σαν
μα ζί μας, για την ανά γκη να χτί σου με μία
νέα ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά. Μά λι στα ένας
ερ γα ζό με νος που ήταν μέ λος του ΠΑ ΣΟΚ
χρό νια, μας δή λω σε ότι δεν υπάρ χει πε ρί -
πτω ση να το ξα να ψη φί σει. Δώ σα με 16 φύλ -
λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης και 11 άτο -
μα άφη σαν το τη λέ φω νο τους».     

Το πρωί της ίδιας μέ ρας στο Δή μο Κο ρυ -
δαλ λού έγι νε πε ριο δεία με τα τε τρα σέ λι δα
και την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη που κα λού σαν
στο Πε δίο το Αρε ως. «Σε όλα τα γρα φεία
που πή γα με οι ερ γα ζό με νοι υπο δέ χτη καν
την Πρω το βου λία για τη συμ με το χή της ρι -
ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις εκλο γές με εν -
θου σια σμό», μας εί πε η Χρύ σα Μπα λω μέ -
νου . «Πολ λοί δή λω ναν ότι εί ναι πο λύ κα λή η
προ σπά θεια και ζη τού σαν να μά θουν λε πτο -
μέ ρειες. Τρεις ερ γα ζό με νοι του Δή μου υπέ -
γρα ψαν στο κεί με νο της Πρω το βου λί ας». 

Στις σχο λές η πρω το βου λία για μία ενω τι -
κή πα ρέμ βα ση στις βου λευ τι κές εκλο γές
έχει αρ χί σει και παίρ νει σάρ κα και οστά με
τη μορ φή της κοι νής δρά σης των κομ μα τιών
της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. «Την Δευ τέ -
ρα το πρωί μέ λη της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ -
ΒΑ και των ΕΑ ΑΚ στή σα με ένα κοι νό τρα πε -
ζά κι της πρω το βου λί ας για την εκλο γι κή κά -
θο δο της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς και κά -
να με κοι νή εξόρ μη ση», μας εί πε ο Δη μή -
τρης Κου τσου ρής από την Πρω το βου λία
ΓΕ ΝΟ ΒΑ Παντείου. «Στη συ νέ χεια μπαί να με
μέ σα στα τμή μα τα και κα λού σα με τους συμ -
φοι τη τές μας στη Με γά λη Γε νι κή Συ νέ λευ ση
στις 9 Ιο ύ νη, σαν τη συ νέ χεια των μα χών
που δώ σα με όλο το προ η γού με νο διά στη -
μα. Το με ση μέ ρι φτιά ξα με πα νώ για να το
κρε μά σου με στη σχο λή ενώ τις επό με νες
μέ ρες συ ζη τά με να ορ γα νώ σου με μία κοι νή
εκ δή λω ση στη σχο λή».  

Kατερίνα Θωίδου

Σε εμάς τους δα σκά λους εί ναι πο λύ νω πές οι εμπει ρί ες
από τη με γά λη απερ γία των έξι εβδο μά δων. Ζή σα με ένα

ξέ σπα σμα των συ να δέλ φων μέ σα από τις γε νι κές συ νε λεύ -
σεις, τις απερ για κές επι τρο πές, την κα θη με ρι νή πα ρου σία
στα σχο λεία, τις συ ζη τή σεις με τους γο νείς, τις κι νη το ποιή -
σεις οι οποί ες έφτα σαν να εί ναι 100.000 αν θρώ πων. Κα μία πο -
λι τι κή δύ να μη εί τε εκ φρά ζε ται μέ σα στο κοι νο βού λιο εί τε εί ναι
σε αυ τές που λέ με ορ γα νω μέ νες δυ νά μεις της εξω κοι νο βου -
λευ τι κής αρι στε ράς δεν έχει κι νη το ποιή σει τό σο κό σμο. Για
άλ λη μία φο ρά το κί νη μα στην εκ παί δευ ση  έδει ξε ότι υπάρ χει
ολο ζώ ντα νη μία κοι νω νι κή αρι στε ρά, ρι ζο σπα στι κο ποι η μέ νη
με μία αντι ιε ραρ χι κή αντιε ξου σια στι κή λο γι κή, που προ σπα θεί
να χει ρα φε τη θεί και πρέ πει να βρει πο λι τι κές δι ε ξό δους. 

Πο λι τι κές δι ε ξό δους που να έρ χο νται σε αντι πα ρά θε ση με
τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό, έχουν εν δυ νά μει χα ρα κτη ρι στι κά
αντι συ στη μι κής λο γι κής, που πρέ πει να απο κρυ στα λλω θού νε
και το μό νο που υπο λεί πε ται εί ναι το πο λι τι κό υπο κεί με νο
εκεί νο που θα συ ντο νί σει και θα μπο ρέ σει να απε λευ θε ρώ σει
αυ τές τις συ νει δή σεις, ώστε εκτός από τη συν δι κα λι στι κή
τους έκ φρα ση, την κι νη μα τι κή τους δρα στη ριο ποί η ση να μπο -
ρέ σουν να ανα φερ θούν με ένα συ γκε κρι μέ νο πρό γραμ μα που
να υπε ρα σπί ζε ται τη δη μό σια εκ παί δευ ση για τί την οδη γούν
σε ξε θε με λί ω μα, στην ιδιω τι κο ποί η ση. Εχου με πλέ ον τις πιο
επι θε τι κές μορ φές του κα πι τα λι σμού να γί νο νται εκ παι -
δευ τι κή πο λι τι κή και εμείς πρέ πει να στα θού με απέ να ντι.
Αλ λά εκτός από ένα κί νη μα υπε ρά σπι σης της δη μό σι ας
εκ παί δευ σης πρέ πει να έχου με και ένα επι θε τι κό κί νη μα
που να θί γει την ίδια την οι κο νο μι κή πο λι τι κή, να θί γει
σο βα ρά κοι νω νι κά ζη τή μα τα για τί έχου με μία κοι νω νία
πλέ ον που ασφυ κτιά, που ανα ζη τά ει τους τρό πους της
απε λευ θέ ρω σής της . Ενα τέ τοιο πο λι τι κό κί νη μα με
πρό γραμ μα που να μπο ρέ σει να στε γά σει όλες τις ρι ζο -
σπα στι κές μορ φές και τις υπαρ κτές ή ανύ παρ κτες ή
αυ το προσ διο ρι ζό με νες συλ λο γι κό τη τες και δυ νά μεις,
θε ω ρώ ότι μπο ρεί να συμ βά λει σε αυ τή την κα τεύ θυν -
ση. 

Ακού γο νται δι ά φο ρες φω νές. Υπάρ χουν εκεί νοι που
βλέ πουν το πο τή ρι αυ τής της κί νη σης μι σο γε μά το και
αυ τοί που το βλέ πουν μι σο ά δειο. Εγώ θέ λω να στεί λω
ένα μή νυ μα σε αυ τούς που βλέ πουν το πο τή ρι μι σο ά -
δειο. Εί τε το θέ λουν εί τε δεν το θέ λουν εμείς στα μα -
τή σα με έναν αγώ να στη μέ ση. Θέ λου με η επό με νη
χρο νιά να μας βρει με ένα απερ για κό τσου νά μι, από
όλους τους φο ρείς της εκ παί δευ σης. Από όλα τα μα -
χό με να και αγω νι ζό με να κομ μά τια της εκ παί δευ σης.
Επι τέ λους συ ντο νι σμέ νοι όλοι μα ζί να κά νου με τη με -
γα λύ τε ρη απερ γία που έχει γνω ρί σει η ελ λη νι κή κοι -
νω νία με τα πο λι τευ τι κά. Και εκεί όσοι βλέ πουν το πο -
τή ρι μι σο ά δειο, θα χρεια στεί να δώ σουν απα ντή σεις
για τί δεν θέ λη σαν όταν μπο ρού σαν και για τί τό τε
ενώ θα θέ λουν δε θα μπο ρούν. 

Αυ τή η πο λι τι κή πρω το βου λία χρειά ζε ται να ορ γα -
νω θεί με τον τρό πο που κι νή θη καν οι δά σκα λοι τις
εβδο μά δες της απερ γί ας. Το ζή τη μα της δη μό σι ας
εκ παί δευ σης απα σχο λεί όλη την κοι νω νία. Για πα -
ρά δειγ μα το Σε πτέμ βρη όλα τα νη πια γω γεία πα ρα -

δί δο νται στους ιδιώ τες. Ψη φί στη κε ένα νό μος που δί νει
στους ιδιώ τες τη δυ να τό τη τα να δη μιουρ γή σουν νη πια γω -
γεία. Η κοι νω νία θα αντι δρά σει σε αυ τό. Οι γο νείς θα αντι δρά -
σουν.  Αν οι εκ παι δευ τι κοί δεν ανοί ξουν δί αυ λο επι κοι νω νί ας
και δεν δη μιουρ γή σουν μορ φές δρά σης, τό τε θα έχου με να
αντι με τω πί σου με μορ φές κοι νω νι κού αυ το μα τι σμού, όπως
βλέ πα με στο πα ρελ θόν. Ετσι και σε αυ τή την πο λι τι κή πρω το -
βου λία, πρέ πει να προ χω ρή σου με, ξε κι νώ ντας από τα ζη τή μα -
τα της εκ παί δευ σης. Εγώ δεν βλέ πω άλ λο τρό πο να απο τρέ -
ψου με τη σκλη ρή νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή στην εκ παί δευ ση
αν δεν κα τορ θώ σεις και πο λι τι κά αυ τό να τα απο κρυ στα λλώ -
σεις.  Ετσι λοι πόν σε κά θε γει το νιά, μέ σα στα σχο λεία, μα ζί με
τους εκ παι δευ τι κούς, μα ζί με τους γο νείς, εκτός από τα ζη τή -
μα τα της εκ παί δευ σης  να ανοί ξου με και τα άλ λα ζη τή μα τα,
τα ζη τή μα τα που αφο ρούν το ασφα λι στι κό και τι έχει γί νει με
τα απο θε μα τι κά με τα δι κά μας χρή μα τα και το πώς λει τουρ -
γούν τα σχο λεία. Εί ναι τρα γι κό ότι σή με ρα τα δη μό σια σχο -
λεία δεν μπο ρούν να πλη ρώ σουν το ρεύ μα και το νε ρό. Αυ τά
πρέ πει να τα κά νου με υπό θε ση της ελ λη νι κής κοι νω νί ας. Αν
δεν υπάρ χει ένα πο λι τι κό πρό γραμ μα που αν ασχο λεί  ται και
με αυ τά τα ζη τή μα τα και να προ τεί νει συ γκε κρι μέ νες λύ σεις
για το πώς να αντι με τω πι στούν, τό τε αυ τή η πρω το βου λία θα
απο ξε νω θεί από την κοι νω νία, εν τη γεν έ σει της θα αναι ρε θεί

και δεν θα έχει κα μία πε ραι τέ ρω συ νέ χεια.

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Σπύ ρος Κου λού ρης, πρόεδρος Συλ λό γου Γο νέ ων, Περιστέρι 

Bασίλης Aρβανίτης 
πρό ε δρος Συλ λό γου Δα σκά λων Κο ρυ δαλ λού-Αγ. Βαρ βά ρας

Πέμπτη 8 Mάρτη 2007, λίγο πριν την βάρβαρη επίθεση

των MAT, οι φοιτητές πολιορκούν τη Bουλή.

Tώρα, το κίνημα ετοιμάζεται να “πολιορκήσει” τη Bουλή

και στις εκλογές.



Πραγ μα το ποι ή θη κε με επι τυ χία το Σαβ βα το κύ ρια κο

η πρώ τη συν διά σκε ψη της AP.A.Σ. Eί στε ικα νο ποι η -

μέ νοι από τις δια δι κα σί ες της;

Δη μή τρης Σα ρα φια νός: Σα φέ στα τα εί μα στε
ικα νο ποι η μέ νοι. Το να βλέ πει κα νείς με τά από ένα
τέ τοιο με γα λειώ δες φοι τη τι κό κί νη μα τι μα ζι κά
απο τε λέ σμα τα μπο ρεί να έχει μια πα ρέμ βα ση
στους κοι νω νι κούς χώ ρους και μια πα ρέμ βα ση
κε ντρι κά πο λι τι κά για τη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά
μπο λια σμέ νη από την κομ μου νι στι κή προ ο πτι κή
εί ναι πά ρα πο λύ ση μα ντι κό και αφή νει τε ρά στιες
πα ρα κα τα θή κες για το μέλ λον. Aν και βέ βαια
εμείς δεν βλέ που με την APAΣ σαν το πρό πλα σμα
οποιου δή πο τε επα να στα τι κού κόμ μα τος. Θε ω -
ρού με ότι μια τέ τοιου εί δους κα τεύ θυν ση θα προ -
κύ ψει από πολ λές μελ λο ντι κές το μές και δια δι κα -
σί ες στις οποί ες θα συμ με τέ χου με με πολ λούς
άλ λους μα ζί.

Bα σί λης Kα ρα κού σης: Hταν μια δια δι κα σία μα -
ζι κή αλ λά κυ ρί ως μια δια δι κα σία πο λι τι κή. Nο μί -
ζου με ότι ανοί γει το διά λο γο για μια σει ρά ζη τή -
μα τα που πρέ πει να συ ζη τή σει η κομ μου νι στι κή
αρι στε ρά όσον αφο ρά στο πο λι τι κό επί πε δο. Eι δι -
κά με τά την εμπει ρία του φοι τη τι κού κι νή μα τος,
τα κα θή κο ντα και οι ανα γκαιό τη τες που μπαί νουν
για την ρι ζο σπα στι κή και αντι κα πι τα λι στι κή αρι -
στε ρά εί ναι πε ρισ σό τε ρα από αυ τά που νο μί ζου -
με. Ανοί γου με ένα διά λο γο, συμ βά λου με σε μια
κα τεύ θυν ση για τον πό λο της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς.

Ποι οι ήταν οι βα σι κοί άξο νες των συ ζη τή σε ων στην

συν διά σκε ψη;

Δ.Σ.: H πρώ τη μέ ρα της συν διά σκε ψης εί χε
σαν αντι κεί με νο το πλαί σιο των ιδε ο λο γι κο πο λι τι -
κών θέ σε ων της APAΣ και το ση μα ντι κό εί ναι
ακρι βώς η επι μο νή μας στην κομ μου νι στι κή προ ο -
πτι κή. Yπήρ ξε μια συ ζή τη ση πο λύ ση μα ντι κή για
τα κα θε στώ τα του “υπαρ κτού σο σια λι σμού”, ποι-
οι ήταν οι κοι νω νι κοί όροι για τη με τάλ λα ξή τους
σε κα θε στώ τα κρα τι κο κα πι τα λι στι κά. Tο πώς οι
με ταλ λά ξεις αυ τές όξυ ναν τις αντι φά σεις στο
εσω τε ρι κό τους και οδή γη σαν στην πλή ρη κα πι -
τα λι στι κή πα λι νόρ θω ση. Nο μί ζου με ότι η αρι στε -
ρά πρέ πει να μι λή σει για αυ τά τα ζη τή μα τα σή με -
ρα, ιδί ως στο βαθ μό στον οποίο αντι λαμ βα νό μα -
στε ότι μια αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά εί ναι η μό -
νη ελ πί δα για την αρι στε ρά στην Eλ λά δα. Πώς
και με ποι ον τρό πο θα ανα φε ρό μα στε στις επα να -
στά σεις του πα ρελ θό ντος απο τι μώ ντας όμως κρι -
τι κά τη δια δι κα σία οι κο δό μη σης στις με τα βα τι κές
κοι νω νί ες.

Kά να με επί σης μια πο λύ συ γκε κρι μέ νη συ ζή τη -
ση γύ ρω από το θέ μα των τά ξε ων στο σύγ χρο νο
κα πι τα λι σμό. Tο πώς οι κα πι τα λι στι κές ανα διαρ -
θρώ σεις ανα μορ φώ νουν τα χα ρα κτη ρι στι κά της
ερ γα τι κής τά ξης, το γε γο νός ότι αυ τή τη στιγ μή
και τμή μα τα της μι σθω τής δια νό η σης εντάσ σο -
νται στην ερ γα τι κή τά ξη, χω ρίς βέ βαια να αφή -
νου με από τα μά τια μας το γε γο νός ότι αυ τό που
παί ζει ρό λο εί ναι τι λει τουρ γί ες επι τε λεί ο κά θε
ερ γα ζό με νος μέ σα στα πλαί σια του κοι νω νι κού
και τε χνι κού κα τα με ρι σμού της ερ γα σί ας. Γι’αυ τό
ακρι βώς επι μέ νου με ότι υπάρ χουν ταυ τό χρο να
και νέα μι κρο α στι κά στρώ μα τα που ανα πτύσ σο -
νται, τα οποία δεν ανή κουν στην ερ γα τι κή τά ξη
και μπο ρούν να πο λώ νο νται ανά λο γα με τις συ -
γκυ ρί ες της τα ξι κής πά λης προς τη με ριά της
αστι κής ή της ερ γα τι κής τά ξης.

Tρί τον έγι νε μια πο λύ εν δια φέ ρου σα συ ζή τη ση
για το ποι ος εί ναι ο χα ρα κτή ρας της Eλ λά δας σή -
με ρα, ότι εί ναι μια χώ ρα του ανα πτυγ μέ νου κα πι -
τα λι σμού (έστω στις κα τώ τε ρες βαθ μί δες της

ιμπε ρια λι στι κής αλυ σί δας) και ότι επά γει ιμπε ρια -
λι στι κές λει τουρ γί ες στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή. Αυ -
τό έχει μια ιδιαί τε ρη ση μα σία για τον τρό πο που
αντι λαμ βα νό μα στε την στρα τη γι κή που πρέ πει να
έχει η αρι στε ρά σή με ρα. Nο μί ζου με ότι η μό νη
αρι στε ρά που μπο ρεί να έχει ελ πί δα να πε τύ χει
σή με ρα νί κες και να μπο ρέ σει έτσι να δια μορ φώ -
σει και ένα πε δίο ανα γέν νη σης των ιδε ο λο γι κών,
πο λι τι κών και κοι νω νι κών όρων για τη συ γκρό τη -
ση μι ας ερ γα τι κής ηγε μο νί ας σε μια ευ ρύ τε ρη
κοι νω νι κή συμ μα χία, εί ναι μια αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά. Bέ βαια ξέ ρου με ότι για να επι τευ χθεί
αυ τό χρειά ζε ται μια σει ρά το μές σε κοι νω νι κό και
πο λι τι κό επί πε δο.

Eνα πρώ το βή μα σε αυ τή την κα τεύ θυν ση εί ναι
η προ σπα θεια οι κο δό μη σης  του πό λου της αντι -
κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς. Kι αυ τό ξέ ρου με ότι εί -
ναι μια με σο πρό θε σμη δια δι κα σία, χρειά ζε ται να
γί νουν πολ λά πράγ μα τα, από την ενί σχυ ση των
συ σπει ρω σια κών σχη μά των στους κοι νω νι κούς
χώ ρους, από το βά θε μα της ιδε ο λο γι κο πο λι τι κής
συ ζή τη σης αλ λά κυ ρί ως από το να ανα λη φτούν
κοι νές πο λι τι κές πρω το βου λί ες από αυ τές τις δυ -
νά μεις τις κοι νω νι κές και τις πο λι τι κές που ανα φέ -
ρο νται στην αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά.

Πι στεύ ου με ότι ένα πρώ το άμε σο βή μα προς
μια τέ τοια κα τεύ θυν ση θα ήταν να υπάρ χει ένα
ψη φο δέλ τιο της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς
στις επερ χό με νες βου λευ τι κές εκλο γές.

Ποια εί ναι τα επό με να βή μα τα της AP.A.Σ. στο φοι -

τη τι κό και ερ γα τι κό κί νη μα; Kαι ποια πι στεύ ε τε ότι

πρέ πει να εί ναι τα χα ρα κτη ρι στι κά πα ρέμ βα σης συ -

νο λι κά του αντι κα πι τα λι στι κού χώ ρου σή με ρα;

B.K.: Mι λά με για τη με γα λύ τε ρη κοι νω νι κή φοι -
τη τι κή έκρη ξη από την πε ρίο δο της με τα πο λί τευ -
σης. Eί ναι η πρώ τη φο ρά που το φοι τη τι κό κί νη μα
έχει τέ τοια πα νελ λα δι κό τη τα, τέ τοια μα χη τι κό τη -
τα, τέ τοια διάρ κεια και αυ τό ανα πό φευ κτα αφή νει
πο λύ ση μα ντι κές πα ρα κα τα θή κες για το φοι τη τι -
κό σώ μα.

Tο γε γο νός δη λα δή ότι τό σο με γά λη μά ζα κό -
σμου συμ με τεί χε σε αυ τές τις πρα κτι κές αφή νει

του λά χι στον την πα ρα κα τα θή κη της συλ λο γι κής
συ γκρό τη σης, της συλ λο γι κής σύ γκρου σης και
ού τω κα θε ξής. Kι αυ τό εί ναι κά τι που πρέ πει να
απο τι μη θεί, κά τι που σί γου ρα θα μας χρη σι μέ ψει
στο μέλ λον. Kαι το γε γο νός αυ το τε λώς της ίδιας
της συλ λο γι κής συ γκρό τη σης της νε ο λαί ας, αλ λά
και η υλι κή νί κη με το άρ θρο 16 εί ναι κά τι που κα -
τα γρά φε ται και δί νει ελ πί δα για το μέλ λον.

Πα ρό λα αυ τά δεν μπο ρεί κα νείς να υπο τι μή σει
το γε γο νός ότι το τέ λος των κι νη το ποιή σε ων
σφρα γί ζε ται με την ψή φι ση του νό μου πλαι σίου,
γι’αυ τό κα νείς δεν μπο ρεί να μι λά ει για μια τε λι κή
νί κη. Tο μέ τω πο του νό μου εί ναι ακό μα ανοι χτό,
απ’ό τι φαί νε ται η κυ βέρ νη ση πα ρό λο που βρί σκε -
ται σε ορί ζο ντα βου λευ τι κών εκλο γών θα μπει σε
τρο χιά εφαρ μο γής του νέ ου νό μου πλαι σίου και
εδώ πρέ πει να δώ σου με όλες μας τις δυ νά μεις.
Δεν πρέ πει το φοι τη τι κό κί νη μα να έχει μια υπο -
χω ρη τι κή στα ση, απέ να ντι στην προ σπά θεια ποι -
νι κο ποί η σης των φοι τη τι κών αγώ νων και κα τα λή -
ψε ων πρέ πει να έχει μια ξε κά θα ρη στά ση. Aπό
φέ τος, σε όποιο ση μείο πά ει να εφαρ μο στεί ο νέ -
ος νό μος, το φοι τη τι κό κί νη μα να εί ναι εκεί, πα -
ρόν. Kαι από τη νέα χρο νιά να μπει πιο δυ να μι κά,
με νέ ες κι νη το ποιή σεις με στό χο την ανα τρο πή
του.

Δ.Σ.: Tο ζή τη μα των τρό πων πα ρέμ βα σης της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς στα κοι νω νι κά κι νή -
μα τα, εί ναι μια πά για θέ ση της APAΣ που επι κυ -
ρώ θη κε και από την πρώ τη πα νελ λα δι κή συν διά -
σκε ψη. Eί ναι μια κα τεύ θυν ση που χα ρα κτη ρί ζει
την πο λι τι κή μας πρα κτι κή όλα αυ τά τα χρό νια.
Πι στεύ ου με ότι η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά δεν
μπο ρεί να αυ το πε ρι θω ριο ποιεί ται ού τε να εί ναι
αυ το α να φο ρι κή. Πρέ πει μεν να δι α τη ρεί την πο λι -
τι κή της αυ το τέ λεια ακρι βώς για να ανα δει κνύ ει
ότι σή με ρα η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά εί ναι
αυ τή που μπο ρεί να οδη γή σει σε νί κες μέ σα στα
πλαί σια της έντα σης της ανα διάρ θρω σης, ενώ
αντί θε τα εί ναι αδι έ ξο δες οι αντι νε ο φι λε λεύ θε ρες
αντι μον οπω λια κές στρα τη γι κές. Πα ρά ταύ τα, μέ -
σα στους κοι νω νι κούς χώ ρους η στρα τη γι κή που
πρέ πει να ακο λου θεί πρέ πει να εί ναι ενιο με τω πι -

κή, ανά λο γα φυ σι κά και με το επί πε δο ανά πτυ ξης
των υπο κει με νι κών όρων που υπάρ χουν στον κά -
θε κοι νω νι κό χώ ρο.

Πρέ πει η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά να πα λεύ -
ει πρώ τον μέ σα από τα συν δι κά τα και τα σω μα -
τεία που υπάρ χουν στους χώ ρους ερ γα σί ας ή
στους χώ ρους της εκ παί δευ σης. Η αντι πα ρά θε ση
με τη συν δι κα λι στι κή γρα φειο κρα τία εί ναι απο τε -
λε σμα τι κή όταν γί νε ται εκεί που ορ γα νώ νο νται οι
μά ζες των ερ γα ζο μέ νων και της νε ο λαί ας. Δεύ τε -
ρον, πρέ πει όποι ες κοι νω νι κές πρω το βου λί ες
παίρ νει (π.χ. τα κι νή μα τα αντί στα σης στην ανα -
διάρ θρω ση αλ λά και τα κι νή μα τα επι θε τι κής δι εκ -
δί κη σης δι καιω μά των) να οι κο δο μού νται στο έδα -
φος των υπαρ κτών πλητ τό με νων κοι νω νι κών συμ -
φε ρό ντων. Kαι όχι να εγκα λεί ται όποι ος εί ναι ήδη
πει σμέ νος σε μια αντι κα πι τα λι στι κή κα τεύ θυν ση
για να κά νει πο λι τι κή δου λε ιά.

Aυ τό εί ναι ανα πο τε λε σμα τι κό και πε ρι θω ριο -
ποιεί τη δρά ση της αντι κα πι τα λι στι κής  αρι στε -
ράς. Στα πλαί σια αυ τά εμείς πι στεύ ου με ότι σή -
με ρα υπάρ χουν, εκτός από τους χώ ρους της εκ -
παί δευ σης, τέσ σε ρις βα σι κές κα τευ θύν σεις και
μέ τω πα που μπο ρεί και πρέ πει να δου λέ ψει η
αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά. Πρώ τον στους χώ -
ρους ερ γα σί ας ένα πο λύ ση μα ντι κό μέ τω πο πρέ -
πει να εί ναι η ανα σύν θε ση των συν δι κα λι στι κών
πρα κτι κών ιδί ως στον ιδιω τι κό το μέα.

Δεύ τε ρον υπάρ χουν συ γκε κρι μέ να μέ τω πα
στους χώ ρους ερ γα σί ας που μπο ρούν να οι κο δο -
μή σουν ευ ρύ τε ρες αντι στά σεις. Tο πρώ το εί ναι
το μέ τω πο του ασφα λι στι κού, το δεύ τε ρο εί ναι το
μέ τω πο κα τά των ιδιω τι κο ποιή σε ων. Σε αυ τά τα
δύο μέ τω πα πι στεύ ου με ότι η αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά πρέ πει να πά ρει την πρω το βου λία να
συ γκρο τη θούν ευ ρύ τε ρα μέ τω πα αντί στα σης.

Aντί στοι χα στους χώ ρους της πό λης, υπάρ -
χουν ανοι χτά μέ τω πα σή με ρα όπως εί ναι η ιδιω τι -
κο ποί η ση των δη μο σί ων χώ ρων που γεν νά το κί -
νη μα για την υπε ρά σπι ση των ελεύ θε ρων χώ ρων.
H ακύ ρω ση κα τα κτή σε ων όπως η δω ρε άν πα ρο χή
υπη ρε σιών μέ σα από τους δή μους προς λαϊ κά
στρώ μα τα. H έντα ση της δια πλο κής των δή μων
με μη χα νι σμούς κα τα στο λής ή επι χει ρη μα τι κά
συμ φέ ρο ντα. H αυ ταρ χι κο ποί η ση του ίδιου του
τρό που συ γκρό τη σης των δη μο τι κών συμ βου λί -
ων. Aυ τά εί ναι μέ τω πα στα οποία η αντι κα πι τα λι -
στι κή αρι στε ρά μπο ρεί να πα ρέμ βει πά λι με ενιαι -
ο με τω πι κή λο γι κή.

Kαι τέ λος εί ναι το μέ τω πο των δη μο κρα τι κών
δι καιω μά των, που σή με ρα εί ναι εξαι ρε τι κά ση μα -
ντι κό. Nο μί ζου με ότι θα πρέ πει να υπάρ ξει μια
πρω το βου λία της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς
να φτια χτεί ένα ευ ρύ τε ρο κοι νω νι κο πο λι τι κό μέ -
τω πο. Δεν μπο ρεί να αφε θεί στους χώ ρους της
δια νό η σης, πρέ πει αυ τό το μέ τω πο να πά ει σε κά -
θε σύλ λο γο σε κά θε σω μα τείο, αλ λά και να δι α τη -
ρεί την αυ το τέ λειά του κε ντρι κά πο λι τι κά. 

Οπως έδει ξε η πα ρέμ βα ση στο φοι τη τι κό κί νη -
μα, η ενιαι ο με τω πι κή λο γι κή και η γραμ μή των μα -
ζών εί ναι ο τρό πος για να μπο ρέ σει να μπο λιά σει
η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά με τις θέ σεις και τις
πρα κτι κές της ευ ρύ τε ρα κοι νω νι κά κι νή μα τα.

Eίματε αντίθετοι με πρα κτι κές και μορ φές
αναρ χο συν δι κα λι στι κές, πρα κτι κές και μορ φές
απο γεί ω σης σε σχέ ση με τα υπαρ κτά προ βλή μα -
τα των μα ζών. O τρό πος με τον οποίο μπο ρεί κα -
νείς να θω ρα κι στεί απέ να ντι σε τέ τοιου εί δους
λο γι κές εί ναι όταν πα λεύ ει μέ σα στις μά ζες, με
τα υπαρ κτά προ βλή μα τα των μα ζών και όταν η
ίδια η ορ γα νω τι κή του σύν θε ση σχε τί ζε ται ακρι -
βώς με την πα ρέμ βα ση που κά νει μέ σα στο κοι -
νω νι κό κί νη μα.
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Bήματα για την Aντικαπιταλιστική Aριστερά
ΣYNENTEYΞH με τον Δ.ΣAPAΦIANO, 
μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου και τον
B.KAPAKOYΣH, φοιτητή Hλεκτρολόγοι EMΠ



Το Σάβ βα το 1/6 πραγ μα το ποι ή θη κε έξω
από το Ρέ θυ μνο δια δή λω ση ενά ντια στη σύ -
νο δο των 10 υπουρ γών εξω τε ρι κών της Με -
σο γεί ου η οποία εί χε θέ μα την «ει ρή νη και οι -
κο νο μι κή ανά πτυ ξη στη Μέ ση Ανα το λή». Ανά -
με σα τους πα ρα βρέ θη καν η Ντό ρα Μπα κο -
γιάν νη και ο υπουρ γός εξω τε ρι κών του (μι ση -
τού) Σαρ κο ζί.

Οι διορ γα νω τές της συ νό δου φρό ντι σαν
να κρύ ψουν κα λά το γε γο νός της επί σκε ψης
των υπουρ γών κι έτσι μό λις δυο μέ ρες πριν
αρ χί σα με να ορ γα νώ νου με την «υπο δο χή»
τους. Tην Πέ μπτη 30/5 έγι νε ένα μά ζε μα των
φο ρέ ων του Ρε θύ μνου όπου στή σα με την
«πρω το βου λία ενά ντια στη συ νο δό των
υπουρ γών εξω τε ρι κών». Ορ γα νώ σα με συ νέ -

ντευ ξη τύ που το επό με νο πρωί και στεί λα με
το κεί με νο μας στον το πι κό τύ πο, ενώ κά να με
και κοι νή εξόρ μη ση στο Δη μαρ χείο της πό -
λης. Ταυ τό χρο να τυ πώ σα με δυο αφί σες που
κα λού σαν στη δια δή λω ση. Μια της πρω το -
βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ και μια της Συμμαχίας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο. Στην πό λη βλέ πει κα νείς
6 δι α φο ρε τι κές αφί σες γι αυ τά που ορ γα νώ -
νου με (πέ ρα από την σύ νο δο).

Δυ στυ χώς τη δια δή λω ση του Σαβ βά του
δεν την κί νη σε ιδιαί τε ρα η αρι στε ρά, με το
ΚΚΕ να απέ χει εντε λώς. Το μπλοκ της Συμμα-
χίας Στα μα τή στε τον Πό λε μο και των φοι τη τι -
κών συλ λό γων του Χη μι κού και της Eπι στη -
μών Yπο λο γι στών έδω σαν τον τό νο στη δια -
δή λω ση με τον εν θου σια σμό και τη δυ να μι κό -

τη τα τους. Ήταν μια πο λύ κα λή απά ντη ση
στους υπουρ γούς εξω τε ρι κών, του πο λέ μου
και της φτώ χειας πως την ίδια ώρα που σφά -
ζουν Πα λαι στί νιους ερ γά τες και στε λέ χη της
νό μι μα εκλεγ μέ νης κυ βέρ νη σης της Χα μάς εί -
ναι πα ρά λο γο να μι λά νε για το πως θα επε -
κτεί νουν τα οι κο νο μι κά τους σχέ δια στις πε -
ριο χές που χτυ πά νε οι ίδιοι. Τους απο δεί ξα με
οτι θα τους κυ νη γή σου με όπου κι αν βρί σκο -
νται. Εί τε στο Ρο στόκ της Γερ μα νί ας που συ -
να ντιού νται οι 8 ισχυ ροί της γης εί τε στον
Αδε λια νό Κά μπο.

Νί κος Βούλ τσος, 
Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ ΤΕΙ – Μου σι κής 

Τε χνο λο γί ας &.Ακου στι κής Ρε θύ μνου

Σ
το προ η γού με νο φύλ λο της Ερ γα τι κής Αλ λη -
λεγ γύ ης (νο. 769, «Αρι στε ρά ή Κε ντρο α ρι στε ρά
– Ένα απλου στευ τι κό δί λημ μα;»), ο Νί κος Λού -

ντος ανα φέ ρε ται σε πα ρεμ βά σεις ηγε τι κών στε λε χών
του ΣΥΝ – και μά λι στα της αρι στε ρής του πτέ ρυ γας –
που υπε ρα σπί ζο νται την προ ο πτι κή κε ντρο α ρι στε ρών
κυ βερ νη τι κών εγ χει ρη μά των. Πρό κει ται όμως απλώς
για μια λά θος τα κτι κή ή το φλερ τά ρι σμα με την Κε -
ντρο α ρι στε ρά απο τε λεί συ νε πή ιδε ο λο γι κή θέ ση των
στε λε χών αυ τών;

Με αφορ μή το σκάν δα λο των ομο λό γων, τα Εν θέ -
μα τα της Αυ γής (04/05/2007) δη μο σί ευ σαν πα ρέμ βα -
ση ει δι κού συ νερ γά τη της εφη με ρί δας, όπου ανά με σα
στα άλ λα, δια βά ζου με και τα εξής:

«Η Αρι στε ρά φέ ρει το βά ρος δύο με γά λων πο λι τι κών
πα ρα δό σε ων από τη δε κα ε τία του ‘30 και με τά. Ας το
πού με συμ βο λι κά της “γραμ μής Ζα χα ριά δη” και της
“γραμ μής Που λιό που λου”. Η πρώ τη θε ω ρού σε ότι η
Αρι στε ρά μπο ρεί να έχει ως στό χο το σο σια λι σμό, αλ -
λά στον κα πι τα λι σμό ασχο λεί ται με μέ τω πα ―εθνι κά,
δη μο κρα τι κά, ερ γα τι κά ή άλ λα―, ανά λο γα με τις πο λι -
τι κές συ γκυ ρί ες και τις κυ ρί αρ χες συ γκρού σεις, πα -
λεύ ει για ενω μέ να συν δι κά τα κ.ο.κ. Η δεύ τε ρη επέ με νε
ότι η προ βο λή της σο σια λι στι κής προ ο πτι κής έχει την
από λυ τη προ τε ραιό τη τα και ότι όλα τα άλ λα, ακό μα και
ο πα γκό σμιος πό λε μος εί ναι εν δο α στι κές αντι θέ σεις
από τις οποί ες απέ χου με, ενώ η ρε φορ μι στι κή Αρι στε -
ρά εί ναι ισο δύ να μος εχθρός με τον αντί πα λο. 

Η Αρι στε ρά, την πε ρίο δο του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, και
των δύο ΚΚΕ, μέ χρι δη λα δή και τη δε κα ε τία του ‘80 εί -
χε επι λέ ξει τη γραμ μή Ζα χα ριά δη. Στη δε κα ε τία του
‘90 το ΚΚΕ με τα το πί στη κε στη γραμ μή Που λιό που λου,
θέ το ντας ως μο να δι κό πο λι τι κό αί τη μα την “κυ βέρ νη -
ση ερ γα τών και αγρο τών”. Ο ΣΥΝ από την άλ λη πα ρέ -
μει νε στα θε ρά στη γραμ μή Ζα χα ριά δη. Αρ κε τές δυ νά -
μεις της εξω κοι νο βου λευ τι κής Αρι στε ράς συ ντη ρούν
την πα ρά δο ση Που λιό που λου».

Το πρό βλη μα με το πα ρα πά νω από σπα σμα δεν εί ναι
ότι εί ναι απλώς ανι στό ρη το, ιδιαί τε ρα για το τι ήταν η
«γραμ μή Που λιό που λου» στην ελ λη νι κή Αρι στε ρά του
20ού αιώ να. Ευ τυ χώς, το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
έχει φρο ντί σει να επα νεκ δώ σει το κλασ σι κό βι βλίο του
Που λιό που λου «Δη μο κρα τι κή ή Σο σια λι στι κή Επα νά -
στα ση στην Ελ λά δα;», ώστε, όποι ος θέ λει, να μπο ρεί
να γνω ρί σει την επα να στα τι κή πα ρά δο ση, πέ ρα από
τις δια στρε βλώ σεις και τις κα ρι κα τού ρες.

Το με γα λύ τε ρο πρό βλη μα εί ναι ότι μια εφη με ρί δα
που δί νει όρ κους πί στης στο «νέο αντι κα πι τα λι στι κό κί -
νη μα» και τη «νέα Αρι στε ρά», προ τεί νει στους ακτι βι -
στές και τις ακτι βί στριες αυ τού του κι νή μα τος τη…
γραμ μή Ζα χα ριά δη. Συ νή θως, οι αρ θρο γρά φοι της
Αυ γής επι φυ λάσ σουν δη λη τη ριώ δη σχό λια κά θε φο ρά
που ο Ρι ζο σπά στης κά νει έστω και νύ ξη αυ τού του πα -
ρελ θό ντος. Δεν ισχύ ει, φαί νε ται, το ίδιο και για την
«ανα νε ω τι κή» Αρι στε ρά…

Ο ει δι κός αντα πο κρι τής έχει πά ντως δί κιο σε ένα
πράγ μα: η ελ λη νι κή Αρι στε ρά το με γα λύ τε ρο κομ μά τι
του 20ού αιώ να πο ρεύ τη κε με τη γραμ μή Ζα χα ριά δη.
Από την Βάρ κι ζα μέ χρι τα Ιο υ λια νά και από την κα ταγ -
γε λία του Πο λυ τε χνεί ου μέ χρι τη συ γκυ βέρ νη ση με τον
Μη τσο τά κη το 1989, η γραμ μή ήταν πά ντο τε αυ τή του
τα ξι κού συμ βι βα σμού και της δε ξιάς προ σαρ μο γής. Τα
κε ντρο α ρι στε ρά σε νά ρια δεν εί ναι τί πο τα άλ λο από μια
πα ραλ λα γή την ίδιας, αδι έ ξο δης στρα τη γι κής. 

Για όσους εξα κο λου θούν να εν δια φέ ρο νται για τη
«γραμ μή Ζα χα ριά δη», υπάρ χει πλέ ον πλη θώ ρα επι λο -
γών, όπως το δεί χνει και το δη μο σί ευ μα της Αυ γής.
Όσοι και όσες ψά χνουν για κά τι δι α φο ρε τι κό, μπο -
ρούν να έρ θουν το Σάβ βα το 9 Ιο ύ νη στο Θέ α τρο Αλί -
κη, ώστε η νέα Αρι στε ρά του 21ου αιώ να να εί ναι κα -
λύ τε ρη από αυ τή του 20ού.

Θανάσης καμπαγιάννης
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Στον Aδελιανό κάμπο όπως στο Pοστόκ

Oι φοιτητές 
του Παντείου 
στο Θέατρο

Aντιρατσιστικό Φεστιβάλ
στην Πετρούπολη

O ΣYN 
και η “γραμμή
Zαχαριάδη”

ΑΧ ΔΟ ΛΟ ΦΟ ΝΕ ΜΟΥ: THE MUSI CAL!
Dre am town, δε κα ε τία του ’60. Μια σει ρά δο λο -

φο νι ών συ γκλο νί ζει την πό λη. Ένας αδί στα κτος ρε -
πόρ τερ ανα λαμ βά νει να βρει τον ένο χο που μπο ρεί
να εί ναι και ο ίδιος. Η σο φή Πορ το τι κά να Μά μα
σφίν ξι Τζε μα γιά τα ξέ ρει όλα. Η Νταρκ Έι ντζελ κά -
που πρέ πει να έχει μπλε χτεί. Τί πο τα όμως δεν εί ναι
βέ βαιο. Να μια κα λή ευ και ρία για μια επι τυ χη μέ νη
κα ρι έ ρα δύο τη λε πα ρου σια στριών. Ποι ος εί ναι τε λι -
κά ο πραγ μα τι κός δο λο φό νος;

Το Κέ ντρο Κλασ σι κού Δρά μα τος και Θε ά μα τος
Πα ντείου Πα νε πι στη μίου επι χει ρεί με χιου μο ρι στι κή
διά θε ση μια γε νι κή κρι τι κή απέ να ντι στην κοι νω νία
και τις δο μές της, από 9 έως 14 Ιο υ νίου και ώρα
9:00 στο studio ΛΗ ΔΡΑ, Κέ κρο πος 12 και Αδρια νού,
στην Πλά κα. Το κεί με νο και η σκη νο θε σία εί ναι του
Γιά γκου Αν δρε ά δη, η μου σι κή του Στα μά τη Μου -
στά κα, οι χο ρο γρα φί ες του Φά νη Κα φού σια, οι φω -
τι σμοί του Δή μου Αβδε λιώ δη και υλο ποί η σή τους
από τον Δη μή τρη Μαρ γα ρί τη. Τα σκη νι κά και τα κο -
στού μια επι με λή θη καν ο Σταύ ρος Μπο νά τσος και η
Άντζι Κα ρα τζά. Παί ζουν φοι τη τές από το Πά ντειο
Πα νε πι στή μιο.

Kώστας Mήτρακας

Στις 16 και 17 Ιο ύ νη θα πραγ μα το ποι -
η θεί στο Θέ α τρο Πέ τρας στην Πε τρού -
πο λη το 1ο Αντι ρα τσι στι κό Φε στι βάλ Δυ -
τι κή Αθή νας.

Την πρω το βου λία πή ραν ορ γα νώ σεις
και κι νή σεις της πε ριο χής και ο δή μος
Πε τρού πο λης έκρι νε θε τι κά την κί νη ση
αυ τή αφιε ρώ νο ντας δυο μέ ρες του Φε -
στι βάλ Πέ τρας για την διορ γά νω ση αυ τή.

Πρό κει ται για δυο μέ ρες με συ ζη τή σεις
και συ ναυ λί ες σε έναν χώ ρο που θα εί ναι
γε μά τος ιδέ ες, εκ θέ σεις φω το γρα φί ας
και σκί τσου και βέ βαια πε ρί πτε ρα από μια
σει ρά με τα να στευ τι κές κοι νό τη τες. 

Στα πλαί σια της ενη μέ ρω σης και της
ευαι σθη το ποί η σης του κό σμου εί ναι και
η δι κή μας συμ με το χή με δυο πε ρί πτε -
ρα, έκ θε ση φω το γρα φί ας από τους με -
γά λους σταθ μούς του αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος και μια κε ντρι κή συ ζή τη ση το
Σάβ βα το 16 Ιο ύ νη στις 7.30μμ με θέ μα
«Απα γω γές – Πό λε μος – Ρα τσι σμός: η
πά λη για την απε λευ θέ ρω ση του Τζα -
βέντ Ασλάμ».

Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον πό λε μο
κυ κλο φο ρεί προ κή ρυ ξη και κά λε σμα και
στα Αρα βι κά με στό χο να ενη με ρω θούν

και οι με τα νά στες που ζουν στις γει το νι -
ές μας και να μπο ρέ σουν να συμ με τέ -
χουν μα ζι κά.

Σας κα λού με όλους να συμ με τέ χε τε
και να δυ να μώ σε τε αυ τή την προ σπά θεια.

Κα τε ρί να Πα τρι κίου

PEΘYMNO



ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 9/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ

Ομιλητής: Π.Πανα γι ω τα κό που λος

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 9/6 Πολι τι στι κός

Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ

Oμιλήτρια: 

Aγγέλα Xαλαμπαλάκη

ΜΑΡΟΥ ΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 

Πολυ ψυ χα γω γι κό Κέντρο 8μμ

Oμιλητής: Κώστας Πίτ τας

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλ λου

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαρ γκά νας

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Δημαρ χείο 7.30μμ
Oμιλητής: Λέαν δρος Μπό λα ρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 15/6 Στέκι 
(Αβέ ρωφ 7α) 8μμ

Ομιλητές: Μωυ σής Λίτσης
Νίκος Λού ντος

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ
ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6 Αίθ Ομίλου Unesco
(Aλκιβιάδου 212) 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κων στα ντί νου

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 8μμ
Ομιλητής: Γιάν νης Σηφα κά κης 

ΒΥΡΩ ΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Tαπητουργείο 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλ λου

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 23/6 Ξυλο τε χνία 7.30μμ 
Ομιλητής: Πάνος Γκαρ γκά νας

ΙΛΙΟΝ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 30/6 
Πολι τι στι κό Κέντρο 6.30μμ 
Ομιλητής: Κώστας Πίτ τας 

στις σχο λές..
IAΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθ 1ου Ετους 2μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλα νί δη

ΠΑΝΤΕΙ ΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
Αιθ.Σ.Καρά γιωρ γα 2 2μμ

ΜΑΡΟΥ ΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Ομιλήτρια: Ανα στα σία Μου στά κα

ΑΓ.ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Everest 8μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Ομιλητής: Στα μά της Χατζηδήμου

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Αλσος 7μμ
Η ριζο σπα στι κή Αρι στε ρά και οι εκλο γές
Ομιλήτρια: Λίλι αν Μπου ρί τη

ΑΙΓΑ ΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γρη γό ρης 7μμ
Η ριζο σπα στι κή Αρι στε ρά και οι εκλο γές
Ομιλητής: Μιχά λης Θεο δω ρά κης

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Λου ξίν  6.30μμ
9 Ιούνη: Η Πρω το βου λία της 
ριζο σπα στι κής Αρι στε ράς για τις εκλο γές
Ομιλητής: Αλέ ξης Καλέρ γης

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλαιό Δημαρ χείο 8.30μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΗ 10/6 καφέ 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
και η στάση της Αρι στε ράς 
Ομιλητής: Νίκος Μέτσι κας

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥΡΙΑ ΚΗ 10/6 Κέντρο Νέων 6μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπα δό που λος

ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 11/6 
καφέ «Γωνιά των Αγγέ λων» 8μμ
Έχει «νέο» πρό γραμ μα το ΠΑΣΟΚ;
Ομιλητές: Νεκτάριος Πετρά κης, Πρό ε -
δρος Δ.Σ Δασκά λων, μέλος ΠΑΣΚ &
Σερα φείμ Ρίζος, Δ.Σ Δασκάλων

ΚΟΥ ΚΑ ΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ «φελός» 7.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαρ γά κης 

ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πρε σβεία 6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Νίκος Λού ντος 

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Λου ξίν  6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Δημή τρης Καρ νά βας

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 16/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Σοβιε τι κή Ενωση: «Υπαρκτός 
Σοσια λι σμός» ή Κρα τι κός Καπι τα λι σμός;
Ομιλητής: Νίκος Βούλ τσος

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 16/6 Πολι τι στ. Σύλ λ. Ανά λη ψη 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύ ει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Θρά σος Τζιάρας

ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6 
καφέ «Γωνιά των Αγγέ λων» 8μμ
Τι είναι ρατσι σμός και πώς παλεύ ε ται;

NIKAIA
ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Δημαρ χείο 7.30μμ
Πώς χάθη κε η Ρώσικη Επα νά στα ση
Ομιλητής: Νάσος Σακελ λα ρίου

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 23/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Έχει «νέο» πρό γραμ μα το ΠΑΣΟΚ;

ΓΑΛΑ ΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Πινα κο θή κη (Ψυχά ρη 36) 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 ταβέρ να Ροζαλία 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 30/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Λένιν
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφο κλέ ους 

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 7/7 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Τρότσκι
Ομιλητής: Νίκος Σκια δάς 

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 14/7 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Ισλάμ και Αρι στε ρά

Ομιλήτρια: Γεωρ γία Καρ λα τή ρα

στις σχο λές..
ΠΑΝΤΕΙ ΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αιθ.Σ.Καρά γιωρ γα 2 2μμ
Μαρξ vs Μπα κού νιν
Ομιλητής: Πέτρος Κων στα ντί νου

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αίθου σα 6 3μμ
Τόνι Κλιφ
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΜΑΘΗ ΜΑ ΤΙ ΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθου σα Γ.43 1μμ
Η Ισπα νία του 1936
Ομιλητής: Πάνος Πανού λας

ΜΜΕ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθου σα Α4 6μμ
1989: Η κατάρ ρευ ση του στα λι νι σμού
Ομιλήτρια: Αλε ξάν δρα Σια φά κα

ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΟ ΛΟ ΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 7μμ 
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέ λιος Μιχα η λί δης

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 9μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κέντρο Νέων 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλ τσος

ΤΕΙ ΠΕΙ ΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Κτί ριο Δ, Αίθου σα 205 2μμ
Λένιν
Ομιλητής: Σπύ ρος Γεωρ γα κό που λος

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 8/6 2μμ
Οι καταρ ρεύ σεις του ‘89
Oμιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 3μμ
Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δήμη τρα Λιναρ δά κη

ΜΑΘΗ ΜΑ ΤΙ ΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 1μμ
Η Ριζοσπαστική Αρι στε ρά και οι εκλο γές
Ομιλητής: Γρή γο ρης Λια κό που λος

ΠΕΜΠΤΗ 7/5
ΣΥΝΤΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7.30πμ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ σταθμός Μετρό 7πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗ σταθμός Μετρό 3μμ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 3μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6
ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ σταθμός Μετρό 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 8μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βούτες 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλ.ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 10πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 10πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 10πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

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

ΠΕΜΠΤΗ 7/6
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ 
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ φουαγιέ 12μες
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Θέρμη 12.30μμ

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΙ διάδρομος 10πμ

ΤΡΙΤΗ 12/6
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 10πμ

Εξορμήσεις 
με την 
Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

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

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχολές

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 
εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το
ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

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

Νο 77012

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ
ΚΝΩΣ ΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6  
Αμφι θέ α τρο Γ 7μμ
Η δια δή λω ση ενά ντια
στους G8. O νέος σταθ μός
του αντι κα πι τα λι στι κού 
κινή μα τος
Ομιλητής: 
Βασί λης Μυρ σι νιάς

ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ 
ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ (Βού τες)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 
Αίθ. Β2 Χημικού 12μες 
Η δια δή λω ση ενά ντια
στους G8. O νέος σταθ μός
του αντι κα πι τα λι στι κού 
κινή μα τος
Ομιλήτης: 
Φώτης Φρα γκε λά κης

ΤΕΙ 
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
Μεγά λο Αμφι θέ α τρο 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: 
Ειρή νη 
Φρα γκο υ λο πού λου

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6, Info cafe, 8μμ                                                           
Oμιλητής: Γιάννης Σηφακάκης 

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλ Δημαρ χείο 7μμ
Oμιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

40 χρόνια από τον “Πόλεμο των 6 Hμερών” - Πότε θα τελειώσει η Iσραηλινή κατοχή;

Aπό την OΣE στο ΣEK                                 Τι είναι και για 
τι παλεύει το ΣΕΚ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Oμιλητής: Γιώργος Tσιρώνης 

*Παρτυ*
ΡΕΘΥΜΝΟΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ  Figaro 10μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 22/6 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 10μμ

Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ – Νυστέρι
Σύσκε ψη 

Τετάρτη 6/6 Γρα φεία ΟΕΝΓΕ (Μάρ νης 30), 7ος όροφος 7μμ



Η
μια δη μο σκό πη ση με τά την άλ λη προ βλέ -
πει ότι από τις επό με νες εκλο γές θα προ -
κύ ψει μια πε ντα κομ μα τι κή βου λή. Η τε -

λευ ταία που πραγ μα το ποί η σε η Μέ τρον Ανά λυ σις
για την εφη με ρί δα Ημε ρη σία του πε ρα σμέ νου
Σαβ βά του δί νει στην πρό θε ση ψή φου 33,4% στη
Νέα Δη μο κρα τία, 32% στο ΠΑ ΣΟΚ 6,8% στο ΚΚΕ.
3,6% στον ΣΥΝ και 4,4% στο ΛΑ ΟΣ του Κα ρα τζα -
φέ ρη. Το πο ο στό της αδιευ κρί νι στης ψή φου φτά -
νει το 20%. Με βά ση τον ισχύ ο ντα εκλο γι κό νό μο,
αν μπει πέ μπτο κόμ μα στη βου λή, τό τε το κόμ μα
που θα κερ δί σει τις εκλο γές εί τε δεν θα έχει αυ -
το δυ να μία στις έδρες ή μια πά ρα πο λύ ορια κή
αυ το δυ να μία, 152 με 155 έδρες, ακό μα κι αν πά -
ρει το 42% των ψή φων.

Πριν τρία χρό νια, όταν η ΝΔ κέρ δι ζε τις εκλο -
γές, επι φα νεια κά τί πο τα δεν έδει χνε ότι σε σύ ντο -
μο χρο νι κό διά στη μα θα άνοι γε μια τέ τοια συ ζή -
τη ση πε ρί πε ντα κομ μα τι κής βου λής και «κιν δύ -
νου» ο «τό πος να μην έχει στα θε ρή κυ βέρ νη ση».
Τό τε, έδι ναν και έπαιρ ναν οι ανα λύ σεις για την
«φυ σιο λο γι κή εναλ λα γή» στην κυ βέρ νη ση ανά με -
σα στα «δυο κόμ μα τα εξου σί ας». Εί κο σι χρό νια
κυ βερ νού σε το ΠΑ ΣΟΚ, έλε γαν οι βα θυ στό χα στοι
ανα λυ τές, φυ σιο λο ο γι κό εί ναι να έχει «φθο ρά» -
τώ ρα θα ανοί ξει μια άλ λη πε ρίο δος που η δε ξιά
θα εί ναι στο τι μό νι. Η ΝΔ εί χε απο σπά σει μια στα -
θε ρή  πλειο ψη φία στη βου λή, με 164 βου λευ τές.
Και η άρ χου σα τά ξη ένιω θε ότι εί χε μια «στα θε ρή
κυ βέρ νη ση» που θα προ χω ρού σε το πρό γραμ μα
των νε ο φι λε λεύ θε ρων επι θέ σε ων που εί χε «κολ -
λή σει» στα τε λευ ταία χρό νια της δια κυ βέρ νη σης
του Ση μί τη. Τρία χρό νια έχουν πε ρά σει κι αυ τή η
«στα θε ρό τη τα» έχει πά ει πε ρί πα το. 

Mέτωπα

Πα ρά τις έδρες στη βου λή, η ΝΔ δεν κα τά φε ρε
να προ χω ρή σει κα μιά από τις επι θέ σεις που απαι -
τεί η άρ χου σα τά ξη. Η συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη -
ση για πα ρά δειγ μα έχει κο λή σει, μα ζί με την επί -
θε ση στο δη μό σιο πα νε πι στή μιο που απο τε λού σε
τη «ναυαρ χί δα» όχι μό νο της ανα θε ώ ρη σης αλ λά
συ νο λι κά του προ γράμ μα τος των νε ο φι λε λεύ θε -
ρων «με ταρ ρυθ μί σε ων» του Κα ρα μαν λή. Οποιο
μέ τω πο κι αν άνοι ξε η κυ βέρ νη ση εί χε την ίδια κα -
τά λη ξη, από τις επι θέ σεις στο ασφα λι στι κό μέ χρι
τις επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. Το κί -
νη μα  -οι απερ γί ες, οι κα τα λή ψεις, οι δια δη λώ -
σεις- της έφρα ξαν το δρό μο, της προ κά λε σαν
εσω τε ρι κούς καυ γά δες και την απο μό νω σαν. Ού -
τε καν η συ ναί νε ση του Γ. Πα παν δρέ ου σε βα σι κά
ζη τή μα τα, όπως η ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16,
δεν μπό ρε σε να τη σώ σει.  

Οι υπουρ γοί της ΝΔ ξε κι νού σαν με «τσα μπου -
κά», δη λώ νο ντας ότι «έχου με την πλειο ψη φία» και
ότι όσοι φω νά ζουν εί ναι «πε ρι θώ ριο» και «μειο ψη -
φί ες». Σύ ντο μα ανα κά λυ πταν ότι ισχύ ει  το αντί -
θε το –ότι η πλειο ψη φία εί ναι με τους απερ γούς
δα σκά λους, τους φοι τη τές που κά νουν κα τα λή -
ψεις, τους Πα κι στα νούς που κα ταγ γέ λουν τις
απα γω γές από το πα ρα κρά τος του Βουλ γα ρά κη.
Η μια επί θε ση με τά την άλ λη κό λη σε και η κυ βέρ -
νη ση άρ χι σε να πά σχει από το λε γό με νο «σύν -
δρο μο της γαρ γά ρας.»  

Αυ τή εί ναι η απο φα σι στι κή αι τία της ση με ρι νής
της κρί σης κι όχι η «αριθ μη τι κή» του εκλο γι κού
νό μου. Το προ η γού με νο διά στη μα ακού στη καν
προ τά σεις από στε λέ χη της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
για την αλ λα γή του εκλο γι κού νό μου ώστε να δί -
νει πιο σί γου ρη αυ το δυ να μία στο πρώ το κόμ μα.
Αν πά ρου με τις εκλο γές τώ ρα το φθι νό πω ρο,
ήταν η συλ λο γι στι κή τους, κι η αυ το δυ να μία εί ναι
ορια κή, θα μπο ρέ σου με να ξα να κά νου με εκλο γές
λί γο αρ γό τε ρα και με τον νέο εκλο γι κό νό μο, θα
απο κτή σου με την πο λυ πό θη τη «στα θε ρό τη τα».
Ομως, η πο λι τι κή κρί ση δεν αντι με τώ πι ζε ται με τα
τερ τί πια του οποιου δή πο τε εκλο γι κού νό μου. 

Αυ τό που πρέ πει να απα σχο λεί την Αρι στε ρά
και τον κό σμο που πα λεύ ει ενά ντια στις επι θέ σεις
των κα πι τα λι στών, δεν εί ναι αν θα «έχου με στα θε -
ρή κυ βέρ νη ση» με μια πε ντα κομ μα τι κή βου λή, αλ -
λά το ποι ος θα εί ναι ο πέ μπτος σε αυ τή τη βου λή.
Η συ ζή τη ση στις εφη με ρί δες και τα κα νά λια θε ω -
ρεί σχε δόν ως το πιο φυ σιο λο γι κό πράγ μα στο
κό σμο ότι αυ τός ο πέ μπτος θα εί ναι το ΛΑ ΟΣ του
Κα ρα τζα φέ ρη. Για κά ποιο υς στο ΠΑ ΣΟΚ αυ τό
δεν εί ναι κα θό λου κα κή εξέ λι ξη, αφού «έτσι κι αλ -
λιώς ο Κα ρα τζα φέ ρης θα κό ψει ψή φους από τη
ΝΔ.» Εί ναι μια επι κίν δυ νη λο γι κή. 

Το κόμ μα του Κα ρα τζα φέ ρη δεν εί ναι μια γρα -
φι κή εκ δο χή της «λαϊ κής δε ξιάς». Ο Κα ρα τζα φέ -
ρης εί ναι ο επί δο ξος μι μη τής του Λε πέν στην Ελ -
λά δα. Ο ΛΑ ΟΣ εί ναι θερ μο κή πιο και φυ τώ ριο των
φα σι στών. Στις τά ξεις του φι γου ρά ρουν πρώ ην
χου ντι κοί, οι φα σί στες του Βο ρί δη,  θαυ μα στές
του Χί τλερ όπως ο Κ. Πλεύ ρης,  νε ο να ζί που απο -
φά σι σαν να αφή σουν προς το πα ρόν στην άκρη
τα ρό πα λα και τους σου γι ά δες και να φο ρέ σουν

το κο στού μι του κα θώς πρέ πει πο λι τι κού. 
Ο Κα ρα τζα φέ ρης αυ το προ βάλ λε ται σαν το

«παι δί του λα ού» που τα «λέ ει έξω από τα δό ντια»
ενά ντια στους Αμε ρι κά νους, την «πα γκο σμιο ποί η -
ση». Πί σω από αυ τές τις με γά λες κου βέ ντες,
όμως, εύ κο λα δια κρί νε ται το πραγ μα τι κό πρό -
γραμ μα του Κα ρα τζα φέ ρη: ρα τσι σμός, αστυ νο -
μο κρα τία, πο λε μο κα πη λεία. Το πραγ μα τι κό του
πρό σω πο το εί δα με όταν έβγαι νε στα κα νά λια να
βρί σει τους «αλή τες» φοι τη τές που υπο τί θε ται
«βε βή λω σαν» τον Αγνω στο Στρα τιώ τη, ή όταν έδι -
νε κά λυ ψη στους χρυ σαυ γί τες που έκαι γαν στο
Σύ νταγ μα τα βι βλία ιστο ρί ας της ΣΤ Δη μο τι κού. 

Aκίνητα

Ξε κί νη σε ήδη την προ ε κλο γι κή του εκ στρα τεία
με αφί σες που κα ταγ γέ λουν την «οι κο γε νειο κρα -
τία» τις δυ να στεί ες των Κα ρα μαν λή δων, των Πα -
παν δρέ ου και των Μη τσο τά κη δων. Τώ ρα, όμως,
που δη μο σιεύ τη καν τα «πό θεν έσχες» των πο λι τι -
κών, ο Κα ρα τζα φέ ρης βρέ θη κε να εί ναι πά μπλου -
τος, με με ρι κά εκα τομ μύ ρια κα τα θέ σεις στην
τρά πε ζα και ...37 ακί νη τα! 

Ενώ εί ναι όλα αυ τά, ο Κα ρα τζα φέ ρης προ σπα -
θεί να φο ρέ σει το μαν δύα του «αντι πλου το κρά τη»
για τί έχει κα τα λά βει προς ποια κα τεύ θυν ση στρέ -
φε ται η ορ γή των ερ γα ζό με νων: προς τ’ αρι στε ρά.
Γι’ αυ τό έφτα σε, στην πρό σφα τη συ νέ ντευ ξη τύ -
που στο Ζάπ πειο να κά νει «επί θε ση φι λί ας» στο
ΚΚΕ: «Αυ τά που λέω εί ναι εν πολ λοίς αυ τά που πι -
στεύ ει και το ΚΚΕ, γι’ αυ τό η ταύ τι ση της ψή φου
μου με τον σύ ντρο φο Βα φεί δη στο Ευ ρω κοι νο -
βού λιο εί ναι πε ρί που 85%-90%» δή λω σε. 

Kανείς στην Aριστερά δεν πρέπει να του επι -

τρέ ψει να κά νει τέ τοιες υπο -
κρι τι κές “επι θέ σεις φι λί ας”

Η εί σο δος του Κα ρα τζα -
φέ ρη στη βου λή δεν θα ση -
μαί νει απλά ότι εκεί στην αί -
θου σα των συ νε δριά σε ων θα
ακού γε ται μια ακό μα φω νή
δί πλα σε αυ τή των κομ μά των
της αρι στε ράς για πα ρά δειγ -
μα. Στη Γαλ λία, φτά σα με
στις εκλο γές που έβγα λαν νι -
κη τή τον Σαρ κο ζί, με αυ τό
που ονο μά στη κε «λε πε νο ποί -
η ση της επί ση μης πο λι τι -
κής». Ο Σαρ κο ζί έκλε ψε τα
συν θή μα τα και –τους ψη φο -
φό ρους του Λε πέν. Δεν θέ -

λου με να γί νει το ίδιο και εδώ. 

Φύση

Γι’ αυ τό η Αρι στε ρά θα πρέ πει να συ γκρου στεί
ανοι χτά μα ζί του το επό με νο διά στη μα. Να ξε σκε -
πά σει την πραγ μα τι κή φύ ση του κόμ μα τός του,
ένα κόμ μα των πλού σι ων, φα σι στών και των δε -
σπο τά δων. Να πει ανοι χτά στο κό σμο, στους χώ -
ρους δου λε ι άς και στις φτω χο γει το νι ές, ότι η ψή -
φος στον Κα ρα τζα φέ ρη δεν εί ναι ψή φος «ενά ντια
στο κα τε στη μέ νο» κι ότι η πραγ μα τι κή σύ γκρου -
ση με το «κα τε στη μέ νο» περ νά ει από το συλ λο γι -
κό αγώ να για να αλ λά ξου με την κοι νω νία. 

Και δεν εί ναι κα θό λου «μοι ραίο» ότι θα πραγ -
μα το ποι η θεί το σε νά ριο των δη μο σκο πή σε ων. Τα
προ η γού με να χρό νια αυ τό που έχει συμ βεί εί ναι
μια με τα τό πι ση στις ιδέ ες και τις από ψεις εκα το -
ντά δων χι λιά δων αν θρώ πων. Και αυ τή η με τα τό πι -
ση εί ναι προς τα αρι στε ρά όχι προς τα δε ξιά.  Τα
με γά λα κι νή μα τα των τε λευ ταί ων χρό νων, από το
αντι πο λε μι κό μέ χρι το κί νη μα των κα τα λή ψε ων,
αυ τή την πραγ μα τι κό τη τα απο δει κνύ ουν. 

Χρεια ζό μα στε μια Αρι στε ρά που να μπο ρεί να
εκ φρά σει όλο αυ τό τον κό σμο. Κι αυ τό μπο ρεί να
το κά νει η ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά που έχει πρω -
τα γω νι στή σει στις μά χες του προ η γού με νου δια -
στή μα τος. Αυ τή η Αρι στε ρά μπο ρεί να προ σφέ ρει
το όρα μα της ελ πί δας, τη σύ γκρου ση με τον κα -
πι τα λι σμό και να φρά ξει έτσι το δρό μο στους Κα -
ρα τζα φέ ρη δες. Μια πε ντα κομ μα τι κή βου λή; Για τί
όχι! Με την ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. 

Λέανδρος Mπόλαρης
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“ΠENTAKOMMATIKH” BOYΛH;

Eξω οι Kαρατζαφέρηδες
μέσα η Nέα Aριστερά

To νεκροταφείο της Nίκαιας μετά από επίθεση φασιστικών

συμμοριών ύστερα από αντισημιτικές δηλώσεις Kαρατζαφέρη



Στα δι κα στή ρια και συ γκε κρι μέ να στη
θέ ση του κα τη γο ρού με νου θα βρε θούν την
Πέμπτη 7 Iο υ νίου τέσ σε ρις συν δι κα λι στές
του ΔΣ του Συλ λό γου Eρ γα ζο μέ νων στα
Φρο ντι στή ρια Kα θη γη τών (ΣEΦK), ύστε ρα
από μή νυ ση που έχει κα τα θέ σει ενα ντίον
τους ο αντι πρό ε δρος του Eπαγ γελ μα τι κού
Σωμα τεί ου Iδιο κτη τών Φρο ντι στη ρί ων Mέ -
σης Eκ παί δευ σης Aτ τι κής (EΣIΦ MEA). O
τε λευ ταί ος  δι εκ δι κεί “από την ηγε σία του
συν δι κά του να κα τα βά λει 1.310.000 ευ ρώ
στον ίδιο και τους συ νερ γά τες του, ως
απο ζη μί ω ση για την πα ρε μπό δι ση της λει -
τουρ γί ας του φρο ντι  στη ρίου τους εν
ώρα… δια κο πών!”

Tο “αδί κη μα” των τεσ σά ρων συν δι κα λι -
στών (πρό ε δρος, γε νι κή γραμ μα τέ ας και
δύο μέ λη του ΔΣ) εί ναι ότι την επό με νη της
Πρω το χρο νιάς του 2006, ημέ ρα αρ γί ας για
όλα τα φρο ντι στή ρια σύμ φω να με την ερ -
γα τι κή νο μο θε σία, έπια σαν δύο φρο ντι στή -
ρια στην πε ριο χή του Aι γά λεω να λει τουρ -
γούν πα ρά νο μα και με την πα ρέμ βα σή
τους τα έκλει σαν. H επι τυ χη μέ νη κι νη το -
ποί η σή τους, όμως, εξόρ γι σε τους ιδιο κτή -
τες και ο ένας από αυ τούς, νυν αντι πρό ε -
δρος του EΣIΦ MEA, ανέ λα βε λί γους μή νες
με τά να κα τα θέ σει μή νυ ση ενα ντίον των
συν δι κα λι στών κα τη γο ρώ ντας τους λί γο
πο λύ για “δυ σφή μι ση” της επι χεί ρη σης αλ -
λά και του ίδιου προ σω πι κά.

Eί ναι πραγ μα τι κά εξορ γι στι κό την ίδια
στιγ μή που οι ερ γο δό τες πα ρα νο μούν πα -
ρα βιά ζο ντας αρ γί ες, να έχουν το θρά σος
να στέλ νουν συν δι κα λι στές στα δι κα στή ρια
προ σπα θώ ντας να ποι νι κο ποιή σουν τη
δρά ση των συν δι κά των και να χτυ πή σουν
όλες τις κα τα κτή σεις των ερ γα ζό με νων. Tα
σχέ διά τους δεν θα πε ρά σουν. Δι εκ δι κού -
με την αθώ ω ση των συν δι κα λι στών του
ΣEΦK και συ νε χί ζου με τη δρά ση μας μα ζί
με το κί νη μα της Παι δεί ας μέ χρι να δού με
τους πραγ μα τι κούς πα ρά νο μους στο εδώ -
λιο του κα τη γο ρου μέ νου.

Το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
συμ με τέ χει τον μή να Ιο ύ νη σε
δύο Εκ θέ σεις Βι βλίου. 

Στη 1 Ιο ύ νη, ξε κί νη σε η Έκ θε -
ση Βι βλίου στην πα ρα λία του
Λευ κού Πύρ γου στη Θεσ σα λο νί -
κη.

H Eκ θε ση θα διαρ κέ σει μέ χρι
τις 17 Iο ύ νη και θα λει τουρ γεί κα -
θη με ρι νά 6.30μμ-11μμ, κα θώς και
το πρωί τις Κυ ρια κές από
10.30πμ μέ χρι 1.30μμ. 

To Mαρ ξι στι κό Bι βλιο πω λείο
θα βρί σκε ται στο πε ρί πτε ρο
Nο160 και στις 10 Iο ύ νη θα γί νει
η πα ρου σί α ση των νέ ων του εκ -
δό σε ων.

Πα ράλ λη λα, την Πα ρα σκευή 8
Ιο ύ νη εγκαι νιά ζε ται η Έκ θε ση Βι -
βλίου στο Άλ σος του Δή μου Αι γά -
λεω. Το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
θα βρί σκε ται στο πε ρί πτε ρο 3 και
η Έκ θε ση θα λει τουρ γεί κα θη με -
ρι νά από τις 6μμ ως τις 11μμ, μέ -
χρι και τις 24 Ιο ύ νη.

Νο 77014

Δ
ια δή λω ση στο κέ ντρο της Aθή νας πραγ μα το -
ποιού σαν την Tρί τη το από γευ μα, την ώρα
που η Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη πή γαι νε στο τυ -

πο γρα φείο, κά τοι κοι των πα ρα λια κών δή μων της
Aθή νας που, με κέ ντρο την πα ρα λια κή ζώ νη του Eλ -
λη νι κού, δι εκ δι κούν την ελεύ θε ρη πρό σβα ση σε όλες
τις ακτές. Mε τά την επι τυ χη μέ νη κι νη το ποί η ση της
πε ρα σμέ νης Tε τάρ της 30/5 στο Eλ λη νι κό, όπου χι λι ά -
δες συ γκε ντρω μέ νοι γκρέ μι σαν τα κά γκε λα σε με γά -
λο τμή μα της πα ρα λί ας, απο φα σί στη κε ότι το επό με -
νο βή μα εί ναι η κά θο δος στην Aθή να με δια δή λω ση
στη Bου λή και το μέ γα ρο Mα ξί μου.

Tο αί τη μα για ελεύ θε ρες πα ρα λί ες, σε συν δυα σμό
με την κί νη ση του δη μάρ χου Eλ λη νι κού να ξε κι νή σει
απερ γία πεί νας, έχει ξε ση κώ σει τους κα τοί κους των

νο τιο α να το λι κών πε ριο χών της Aθή νας που κι νη το -
ποιού νται για να το κά νουν πρά ξη. H δρά ση τους
βρί σκει συ μπα ρά στα ση από τους ερ γα ζό με νους και
τη νε ο λαία σε ολό κλη ρη την Aτ τι κή που πρέ πει να
πλη ρώ νουν πα νά κρι βα για ένα μπά νιο στην πα ρα λία
αλ λά και να ανέ χο νται τη μό λυν ση της θάλ λα σας από
τα ξε νο δο χεία, τα εστια τό ρια, και τα νυ χτε ρι νά κέ -
ντρα που λει τουρ γούν πα ρά νο μα σε χώ ρους που και
νο μι κά εί ναι δη μό σιοι.

O μό νος που πλέ ον σφυ ρί ζει αδιά φο ρα μπρο στά
στο αί τη μα του κό σμου για ελεύ θε ρη πρό σβα ση στις
πα ρα λί ες εί ναι η κυ βέρ νη ση της NΔ. H άρ νη σή της
να πά ρει θέ ση δεί χνει ότι δεν έχει κα μιά πρό θε ση να
τα βά λει με τους επι χει ρη μα τί ες που εκ με ταλ λεύ ο -
νται πα ρά νο μα την πε ριο χή, ού τε βέ βαια να κά νει πί -
σω από τα σχέ διά της για πλή ρη ιδιω τι κο ποί η ση των

ακτών. Στη ρί ζει τα ιδιω τι κά συμ φέ ρο ντα και τα κέρ δη
τους και αδια φο ρεί για τους κα τοί κους και το πε ρι -
βάλ λον.

O μό νος που μπο ρεί να επι βά λει ότι θα μπει τέ λος
σε αυ τή την ασυ δο σία εί ναι το ίδιο το κί νη μα των κα -
τοί κων που όπως φαί νε ται θα συ νε χί σει δυ να μι κά.
Aκό μα και η ημε ρο μη νία της νέ ας δια δή λω σης δεν
επι λέ χτη κε τυ χαία. H 5 Iο ύ νη, Πα γκό σμια Hμέ ρα Πε -
ρι βάλ λο ντος, γιορ τά στη κε φέ τος όχι με τις ψεύ τι κες
εκ κλή σεις των πο λι τι κών, αλ λά με μια δυ να μι κή δια -
δή λω ση που στέλ νει το μή νυ μα ότι οι πραγ μα τι κοί
ένο χοι, αυ τοί που κερ δί ζουν από την κα τα πά τη ση
των ελεύ θε ρων χώ ρων, των ακτών και την κα τα στρο -
φή του πε ρι βάλ λο ντος, έχουν μπει στο στό χα στρο
του κι νή μα τος.

Aνοίξτε τις παραλίες

Bουλγαράκης -Πολύδωρας 
όπως Kαρατζαφέρης

STOP ΣTHN “ΠATPIΩTIKH” ΛOΓOKPIΣIA

Aντιρρησίες συνείδησης

Δικάζουν τον
Σύλλογο
Eργαζομένων
στα Φροντιστή-
ρια Kαθηγητών

Eκθεση 
βιβλίου σε 
Θεσσαλονίκη 
και Aιγάλεω

Επει τα από ανώ νυ μη κα ταγ γε λία
οι πραί το ρες του Πο λύ δω ρα ει σέ -
βα λαν το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το στις
εγκα τα στά σεις της HE LEX PO στο
Μα ρού σι όπου στε γά ζο νταν η ει κα -
στι κή διορ γά νω ση Art Athi na, και
κα τά σχε σε με τη βία έρ γο της σκη -
νο θέ τι δας Εύας Στε φα νή για τί
όπως ανα κοί νω σε η αστυ νο μία
«προ σέ βα λε τη δη μο σία αι δώ και

τα εθνι κά σύμ βο λα». Επι πλέ ον ο δι-
ευ θυ ντής της έκ θε σης συ νε λή φθη
και πέ ρα σε όλη τη νύ χτα στο αστυ -
νο μι κό τμή μα. 

Ο Βουλ γα ρά κης προ σπά θη σε με

τις δη λώ σεις τους να κρα τή σει ίσες
απο στά σεις. Από τη μία για να δι -
καιο λο γή σει τον τί τλο του υπουρ -
γού Πο λι τι σμού και από την άλ λη
για να μην κα τα στρέ ψει την τα κτι κή
του ανοίγ μα τος της ΝΔ στους ψη -
φο φό ρους του ΛΑ ΟΣ: «Το συ γκε -
κρι μέ νο έρ γο δεν εί ναι σύμ φω νο
ού τε με την αι σθη τι κή ού τε με τις
αρ χές μου, πλην όμως κά θε καλ λι -
τέ χνης φέ ρει το βά ρος της υπο γρα -
φής του, συ νε πώς οι καλ λι τέ χνες
έχουν τη δυ να τό τη τα και την ελευ -
θε ρία της δη μιουρ γί ας και οι πο λί -
τες το δι καίω μα να απορ ρί πτουν ή
όχι ό,τι πι στεύ ουν πως προ βάλ λει

τα εθνι κά μας σύμ βο λα».
Συ μπέ ρα σμα; Η θα πρέ πει από

εδώ και στο εξής κά θε έρ γο να έχει
την άδεια της αστυ νο μί ας πριν εκτε -
θεί στο κοι νό ή έστω να πε ρι λαμ βά -
νει και κα μιά κου κού λα που ται ριά -
ζει με την αι σθη τι κή του υπουρ γού
πο λι τι σμού. 

Ο εθνι κι σμός και η λο γο κρι σία
της ΝΔ χέ ρι χέ ρι με τον Κα ρα τζα φέ -
ρη λοι πόν. Και ρός να ξε μπερ δεύου -
με με όλους αυ τούς που τρο μο κρα -
τούν κά θε μορ φή της ζω ής μας.
Από τις δου λε ι ές και την παι δεία μέ -
χρι την τέ χνη και την αι σθη τι κή μας. 

Ο Σύν δε σμος Αντιρ ρη σιών Συ νεί δη σης από την Ελ λά δα
και αντι μι λι τα ρι στι κές ορ γα νώ σεις από Τουρ κία, ΗΠΑ, Αγ -
γλία, και η Πα γκό σμια Πο ρεία Γυ ναι κών, κα λέ σαν σε ταυ -
τό χρο νες δρά σεις για την υπο στή ρι ξη των αντιρ ρη σιών.

Στα πλαί σια αυ τά, στην Ελ λά δα, ο Σύν δε σμος Αντιρ ρη -
σιών Συ νεί δη σης, κά λε σε σε εξόρ μη ση την Δευ τέ ρα 4-6,
στο σταθ μό του με τρό στο Σύ νταγ μα.

Στην εκ δή λω ση συμ με τεί χε η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο, και μέ λη της δια κι νού σαν και την εφη με ρί δα της
Συμ μα χί ας και τα αυ το κό λη τα ενά ντια στην στρά τευ ση
στα 18 και ενά ντια στην στρά τευ ση των γυ ναι κών. Επί σης

μοι ρά στη κε ενη με ρω τι κό φυλ λά διο του Συν δέ σμου για

τους αντιρ ρη σί ες που αντι με τω πί ζουν πρό βλη μα.

Την εκ δή λω ση στή ρι ξε και η Πρω το βου λία Γέ νο βα, οι -

κο λό γοι, η ομά δα “αυ το νο μία ή βαρ βα ρό τη τα”, ενώ πα ρε -

βρέ θη κε και ο σύ ντρο φος Ορ χάν (που επί σης εί ναι μέ λος

της Συμ μα χί ας), Τούρ κος πο λι τι κός πρό σφυ γας, εκ μέ -

ρους της επι τρο πής αλ λη λεγ γύ ης Τούρ κων και Κούρ δων

πο λι τι κών προ σφύ γων που ζουν στην Ελ λά δα.

Γιώρ γος Χαλ κι άς, οι κο λό γος, � μέ λος της 
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο

Φειδίου 14-16
τηλ. 210 52 47 584
marxistiko@yahoo.gr



24ωρη πα νελ λα δι κή απερ γία την
Πέ μπτη 14 Ιο ύ νη και συ γκέ ντρω ση
στις 11.30πμ στο Υπουρ γείο Υγεί ας
απο φά σι σε η ΠΟ Ε ΔΗΝ. Για τα νο σο -
κο μεία Αθή νας και Πει ραιά κα λεί σε
6ωρη στά ση 9πμ-3μμ ενώ ορ γα νώ νει
σύ σκε ψη Δ.Σ. Σω μα τεί ων Αθή νας –
Πει ραιά την Πα ρα σκευή 8 Ιο υ νίου και
ώρα 09:30π.μ. στο Ξε νο δο χείο NOVO -
TEL με θέ μα την ορ γά νω ση της απερ -
για κής κι νη το ποί η σης . 

Οι ερ γα ζό με νοι στα δη μό σια νο σο -
κο μεία ξα να πιά νουν το νή μα του αγώ -
να κό ντρα στην πο λι τι κή της διά λυ -
σης της Δη μό σι ας Υγεί ας που έχει κά -
νει ση μαία του ο Αβρα μό που λος και η
κυ βέρ νη ση της ΝΔ, την ίδια στιγ μή
που δεν τσι γκου νεύ ε ται τα πα χιά λό -
για και τις υπο σχέ σεις. Τα βα σι κά αι -
τή μα τα της απερ γί ας εί ναι η αύ ξη ση
της χρη μα το δό τη σης της Δη μό σι ας
Υγεί ας, άμε ση έντα ξη των ερ γα ζο μέ -
νων στα νο σο κο μεία στα Βα ρέα και
Αν θυ γιει νά Επαγ γέλ μα τα, προ σλή -
ψεις του ανα γκαί ου μό νι μου προ σω πι -
κού, αυ ξή σεις στους μι σθούς και άμε -

ση κα τα βο λή του επι δό μα τος των 176
ευ ρώ, όχι στην ιδιω τι κο ποί η ση υπη ρε -
σιών, όχι στις συ μπρά ξεις δη μο σίου
και ιδιω τι κού το μέα και δη μο κρα τι κές
δια δι κα σί ες στην Ενω ση Νο ση λευ τών
Ελ λά δος (ΕΝΕ) και εκ προ σώ πων στα
ΔΣ των νο σο κο μεί ων.     

Οπως ανα φέ ρει πο λύ χα ρα κτη ρι -
στι κά η ανα κοί νω ση της Ομο σπον δί -
ας: «Οι 9.000 προ σλή ψεις του κου Κα -
κλα μά νη και οι 14.000 του κου Αβρα -
μό που λου που θα πλημ μύ ρι ζαν τα νο -
σο κο μεία με προ σω πι κό εί ναι ευ θεία
πρό κλη ση και προ σβο λή στη νο η μο -
σύ νη τό σο των ερ γα ζο μέ νων στην
Υγεία-Πρό νοια όσο και των πο λι τών.
Μό νι μες προ σλή ψεις δεν πρό κει ται να
γί νουν, κα θώς εί ναι στό χος της κυ -
βέρ νη σης η ελα στι κο ποί η ση των ερ -
γα σια κών σχέ σε ων. Τα ιδιω τι κά συ -
νερ γεία, το επι κου ρι κό προ σω πι κό, οι
συμ βα σιού χοι, τα προ γράμ μα τα sta ge
και το ενοι κια ζό με νο προ σω πι κό εί ναι
το μέλ λον που μας επι φυ λάσ σουν
αγνο ώ ντας τις πά γιες και διαρ κείς
ανά γκες τους συ στή μα τος. 

Κα θη με ρι νά όλο και πε ρισ σό τε ρες

λει τουρ γί ες πε ρι κό πτο νται, τμή μα τα
κλεί νουν , κρε βά τια ΜΕΘ λι γο στεύ -
ουν, χει ρουρ γι κά τρα πέ ζια αδρα νο -
ποιού νται προς τέρ ψιν και εξυ πη ρέ τη -
ση των ιδιω τι κών συμ φε ρό ντων. Τα
ερ γα σια κά δι καιώ μα τα κα τα στρα τη -
γού νται  και πα ρα βιά ζο νται. Η ασφα -
λής λει τουρ γία για ερ γα ζό με νους και
ασθε νείς έχει φτά σει στα όριά της. Το
σύ στη μα λει τουρ γεί χά ριν της αυ το -
θυ σί ας και της υπευ θυ νό τη τας των
λει τουρ γών του, που έχουν αφε θεί
μό νοι τους, αβο ή θη τοι, να βγά λουν το
φί δι από την τρύ πα».  

Τα τρα γι κά απο τε λέ σμα τα των πε -
ρι κο πών και της έλ λει ψης προ σω πι -
κού στα δη μό σια νο σο κο μεία φά νη -
καν πο λύ κα θα ρά από τα όσα συ νέ βη -
σαν στο νο σο κο μείο Με τα ξά την Δευ -
τέ ρα 4/6, όταν ύστε ρα από πυρ κα γιά
στο χώ ρο με τις γεν νή τριες το νο σο -
κο μείο έμει νε χω ρίς ρεύ μα για τέσ σε -
ρις ώρες με απο τέ λε σμα να κιν δυ νέ -
ψουν ασθε νείς. Οπως εί χε κα ταγ γεί -
λει ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ νων, στο νο -
σο κο μείο δεν υπήρ χε ηλε κτρο λό γος
μη χα νι κός για τη συ ντή ρη ση των

εγκα τα στά σε ων, που εί χε ανα τε θεί σε
ιδιω τι κή εται ρεία.  

Την προ η γού με νη εβδο μά δα στις
30/5, 24ωρη απερ γία πραγ μα το ποί η -
σαν και οι για τροί της ΕΙ ΝΑΠ  με βα σι -
κά αι τή μα τα προ σλή ψεις νέ ων για -
τρών, αυ ξή σεις στους μι σθούς, αν -
θρώ πι να ωρά ρια ερ γα σί ας. Στο Κρα -
τι κό της Νί καιας οι για τροί ύστε ρα
από δύο μα ζι κές Γε νι κές Συ νε λεύ σεις
εί χαν απο φα σί σει να προ χω ρή σουν
σε κλεί σι μο της εφη με ρί ας από τις
4/6 και ύστε ρα από την απει λή των κι -
νη το ποιή σε ων κα τά φε ραν να πλη ρω -
θούν τις εφη με ρί ες τεσ σά ρων μη νών. 

Τα αι τή μα τα των για τρών και των
νο ση λευ τών εί ναι κοι νά και αφο ρούν
την αύ ξη ση της χρη μα το δό τη σης της
Δη μό σι ας Υγεί ας. Η 14 Ιο ύ νη χρειά ζε -
ται να με τα τρα πεί σε ημέ ρα πα νο σο -
κο μεια κής απερ γί ας, για τρών και νο -
ση λευ τών και να στεί λει έτσι το μή νυ -
μα στον Αβρα μό που λο ότι η δι κιά
τους δύ να μη μπο ρεί να βά λει τέρ μα
στην πο λι τι κή της λι τό τη τας και των
ψεύ τι κων υπο σχέ σε ων.  

Με στά σεις ερ γα σί ας απα ντά νε οι ερ γα -
ζό με νοι των Ναυ πη γεί ων Σκα ρα μα γκά
στην πρό κλη ση της εται ρεί ας να προ χω ρή -
σει την προ η γού με νη εβδο μά δα στην ομα -
δι κή από λυ ση 12 συ να δέλ φων τους.  Στην
Γε νι κή Συ νέ λευ ση που έγι νε την Τρί τη 5 Ιο -
ύ νη 1.203 ερ γα ζό με νοι ψή φι σαν υπέρ των
κι νη το ποιή σε ων και μό νο 7 κα τά!

Το πρό γραμ μα των στά σε ων ερ γα σί ας
πε ρι λαμ βά νει από δύο τρί ω ρες στά σεις
από την Τε τάρ τη 6 Ιο ύ νη μέ χρι και την Πα -
ρα σκευή 8 Ιο ύ νη σε πρω ι νή και απο γευ μα -
τι νή βάρ δια. Τα πρω ι νά την ώρα έναρ ξης
της στά σης ( 7πμ) θα πραγ μα το ποιεί ται και
απο κλει σμός της πύ λης του Ναυ πη γεί ου.
Επί σης οι ερ γα ζό με νοι απο φά σι σαν ακό μη
ότι όσο διαρ κούν οι κι νη το ποιή σεις δεν θα
πραγ μα το ποιεί ται κα μιά ερ γα σία Σάβ βα το
ή Κυ ρια κή και κα μιά υπε ρω ρια κή απα σχό -
λη ση όλο το 24ωρο. 

Οταν ανα κοι νώ θη καν οι απο λύ σεις την
Πέ μπτη 31 Μάη οι ερ γα ζό με νοι προ χώ ρη -
σαν άμε σα σε στά σεις ερ γα σί ας. 

Η εται ρεία που έχει πά ρει τα ναυ πη γεία
του Σκα ρα μα γκά εκ βιά ζει με τις απο λύ σεις
στα πα ζά ρια της με την κυ βέρ νη ση για τις
και νούρ γι ες πα ραγ γε λί ες. Οπως ανα φέ ρει
η ανα κοί νω ση του σω μα τεί ου «στην επι χει -
ρη μα τι κή δια μά χη κυ βέρ νη σης-εται ρεί ας
οι ερ γα ζό με νοι δεν θα δε χθού με να μπού -
με στη μέ ση και να γί νου με μο χλός πί ε σης
κα νε νός. Το δι καίω μα στην ερ γα σία εί ναι
αδια πράγ μα τευ το. Οι ερ γα ζό με νοι δεν θα
πλη ρώ σουν το μάρ μα ρο.» 

Στις εκλο γές που έγι ναν για την ανά δει -
ξη νέ ας διοί κη σης του Ερ γα τι κού Κέ ντρου,
με τά τη λή ξη του 26ου συ νε δρίου του τα
απο τε λέ σμα τα έχουν ως εξής. 

ΠΑ ΣΚΕ 635 ψή φοι και 11 έδρες στο ΔΣ
(655 ψή φοι και 12 έδρες το 2004) ΔΑΣ 512
ψή φοι και 9 έδρες (555 και 10 το 2004),
ΔΑ ΚΕ 449 ψή φοι και 8 έδρες (282 και 5.
Στη ρί χτη κε από την ερ γο δο τι κή ΑΣΚΕ του
χώ ρου των τρα πε ζών που το 2004 εί χε πά -
ρει 85 ψή φους) Αυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση 137
ψή φους και 3 έδρες (151 και 3), Αγω νι στι -
κή Τα ξι κή Ενό τη τα 51 ψή φους. 

Οι σύ νε δροι της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
στή ρι ξαν με τη ψή φο τους το ψη φο δέλ τιο
της Αγω νι στι κής Τα ξι κής Ενό τη τας, το
οποίο τε λι κά δεν κα τόρ θω σε να κερ δί σει
έδρα στη διοί κη ση του ΕΚΑ πα ρό λο που εί -
χε υπό λοι πο 51 ενώ η Aυ τό νο μη Πα ρέμ βα -
ση πή ρε την τρί τη έδρα με υπό λοι πο 20.
Πα ρά τα εμπό δια του νό μου, όμως η ATE
έφτα σε στην κα τά κτη ση της έδρας και θα
μπο ρού σε να την κερ δή σει. 

Οπως ανέ φε ρε στο Nο768 της Ερ γα τι -
κής Αλ λη λεγ γύ ης ο Γ. Θε ο χά ρης, σύ νε -
δρος της Γέ νο βα από την Ιντρα κόμ «Για
μας μια τέ τοια προ σπά θεια θα πρέ πει να
λει τουρ γή σει σαν ένα κέ ντρο πρω το βου λι -
ών ενω τι κών που να μπο ρεί να ανοί γει αυ τά
τα μέ τω πα να ορ γα νώ νει τις μά χες προ -
σπα θώ ντας να τρα βή ξει σε αυ τή την κα τεύ -
θυν ση με γά λα κομ μά τια ερ γα ζό με νων αλ λά
και ολό κλη ρο το ΕΚΑ. Δυ στυ χώς με γά λο
κομ μά τι των συ νέ δρων της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς αντι λαμ βά νο νταν αυ τή την προ -
σπά θεια πε ρισ σό τε ρο σαν ένα μέ τω πο της
ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς με τον εαυ τό της
χω ρίς τη δυ να μι κή που προ τεί να με.» 
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EKA

48ωρη πα νελ λα δι κή απερ γία πραγ μα το ποί η σαν
στις 30 και 31 Mάη οι κα θα ρί στριες των Δη μο σί ων
Σχο λεί ων, δι εκ δι κώ ντας την κα τα βο λή των δε δου -
λευ μέ νων τους κα θώς και τη πλή ρη μο νι μο ποί η ση
όλων των συμ βα σιού χων κα θα ρι στριών που έμει ναν
έξω από το Προ ε δρι κό Διά ταγ μα Πα υ λό που λου.
Tην πρώ τη ημέ ρα της απερ γί ας, χι λι ά δες κα θα ρί -
στριες από όλη την Eλ λά δα δια δή λω σαν στο κέ ντρο
της Aθή νας φω νά ζο ντας συν θή μα τα όπως "Σχο λεία
κα θα ρά, με πλή ρη ερ γα σία και στα θε ρή δου λε ιά"
και "Oχι άλ λη κο ροϊ δία, για τί στις εκλο γές θα έχε τε
κη δεία".

H κυ βέρ νη ση της NΔ, με τά την προ ε κλο γι κή απά -
τη πε ρί μο νι μο ποί η σης 250.000 συμ βα σιού χων,
προ σπα θεί να χτυ πή σει ακό μα και τα κομ μά τια των
συμ βα σιού χων που κα τά φε ραν με τους αγώ νες
τους να εντα χτούν στο ΠΔ. Eτσι το υπουρ γείο Παι -
δεί ας αφή νει απλή ρω τες τις κα θα ρί στριες των σχο -
λεί ων, προ σπα θεί να ελα χι στο ποιή σει το κό στος μι -
σθο δο σί ας τους με το να "μο νι μο ποιεί" 2500 ερ γα -
ζό με νες (από τις 8.000) με συμ βά σεις απα σχό λη σης
της μι σής, μί ας ή και μιά μι σης ώρας ημε ρη σίως,
ενώ προ σπα θεί να ανα τρέ ψει και από φα ση του
Aρεί ου 

Πά γου που υπα γο ρεύ ει τη μο νι μο ποί η ση των
υπό λοι πων 3.500 ερ γα ζό με νων στην κα θα ριό τη τα
των δη μο σί ων σχο λεί ων.

"Eχου με να πλη ρω θού με από το Δε κέμ βριο", μας
εί πε η Στέλ λα Γε ρα σι μά του, πρό ε δρος του Συλ λό -
γου Kα θα ρι στριών Σχο λεί ων Aθή νας, "Oλα ξε κί νη -
σαν όταν βγή κε ένα ΦEK διορ θω τι κό του υπουρ γεί -

ου Παι δεί ας που λέ ει ότι θα μας πλη ρώ νουν οι δή -
μοι. Tώ ρα το υπουρ γείο Eσω τε ρι κών ισχυ ρί ζε ται ότι
έχει δώ σει τα λε φτά στους δή μους αλ λά οι δή μοι
αρ νού νται να πλη ρώ σουν. Δεν έχου με σα φείς απα -
ντή σεις, διαιω νί ζε ται το μπα λά κι από τους δή μους
στην κυ βέρ νη ση και αντί στρο φα. Eμείς δεν στα μα -
τά με αν δεν πά ρου με επί ση μη δέ σμευ ση".

Η συ γκέ ντρω ση ξε κί νη σε στην πλα τεία Kο ραή και
κα τευ θύν θη κε στη Bου λή. Aμέ σως με τά, τα προ ε -
δρεία των συλ λό γων από όλη την Eλ λά δα πή γαν
στο υπουρ γείο Παι δεί ας όπου τους υπο σχέ θη κε ότι
το υπουρ γείο θα ξε κι νή σει να κα τα βά λει τους μι -
σθούς από τον Iο ύ λιο και θα με ρι μνή σει για να μην

χα θούν οι απλή ρω τοι μι σθοί. Oι κα θα ρί στριες εί ναι
σε επι φυ λα κή αν η υπό σχε ση μεί νει στα λό για, ενώ
θα συ νε χί ζουν να πα λεύ ουν για τη μο νι μο ποί η ση
όλων των συμ βα σιού χων.

"Eχου με έρ θει σή με ρα από την Πά τρα πολ λές κα -
θα ρί στριες που έχου με μεί νει έξω από το ΠΔ" μας
εί πε η Aγ γε λι κή, "Eί μα στε γύ ρω στα 60 με 70 άτο μα
που μας έχουν αφή σει έξω, συ νε χί ζου με να παίρ -
νου με τον άθλιο μι σθό των 240-260 ευ ρώ, μας παίρ -
νουν με 10 μή νες σύμ βα ση και το Σε πτέμ βρη δε ξέ -
ρου με αν θα μπού με στα σχο λεία να δου λέ ψου με.
Θα συ νε χί σου με τον αγώ να μέ χρι να δι καιω θού με".

24ωρη απερ γία έχει κη ρύ ξει για τις
19 Ιο ύ νη το Σω μα τείο Μι σθω τών Τε -
χνι κών με συ γκέ ντρω ση στις 9 το
πρωί στα δι κα στή ρια της Ευ ελ πί δων.
Οι μι σθω τοί τε χνι κοί, που ερ γά ζο νται
σε κα τα σκευα στι κές εται ρεί ες και με -
λε τη τι κά γρα φεία, απαι τούν να απορ -
ρι φθεί η αγω γή που κά νει η ερ γο δο -
σία ενά ντια στη Συλ λο γι κή Σύμ βα ση
που κα τέ λη ξε η Διαι τη σία τον Μάρ τη. 

Η ΣΣΕ δεν ήταν αυ τή που δι εκ δι -

κού σε το σω μα τείο. Αλ λά πα ρό λα αυ -
τά, πε ρι έ χει ένα πο λύ ση μα ντι κό βή μα
προς τα εμπρός, για ένα χώ ρο που
μα στί ζε ται από τις «ελα στι κές» σχέ-
σεις ερ γα σί ας και την ερ γο δο τι κή αυ -
θαι ρε σία. Στο Αρ θρο 3, προ βλέ πει ότι
στο πε δίο εφαρ μο γής της συ μπε ρι -
λαμ βά νο νται όλοι οι ερ γα ζό με νοι τε -
χνι κοί που ερ γά ζο νται με εξαρ τη μέ νη
σχέ ση ερ γα σί ας ανε ξάρ τη τα από τον
τρό πο πλη ρω μής τους, δη λα δή μι σθό

ή Δελ τίο Πα ρο χής Υπη ρε σιών. 
Εί ναι η πρώ τη φο ρά που μια ΣΣΕ κα -

λύ πτει και ερ γα ζό με νους με Δελ τίο
Πα ρο χής Υπη ρε σιών. Η ερ γο δο σία
έκα νε τα πά ντα για να μην πε ρά σει αυ -
τό το άρ θρο στην Σύμ βα ση και με τά
την υπο γρα φή της Σύμ βα σης, ο Σύν -
δε σμος Τε χνι κών Εται ρει ών Ανω τέ ρων
Τά ξε ων (ΣΤΕ ΑΤ) άσκη σε ασφα λι στι κά
μέ τρα και αγω γή κα τά του Σω μα τεί ου.
Μέ χρι και ότι θα υπο χρε ω θούν να δί -

νουν ασφα λι στι κές ει σφο ρές πα ρα πο -
νιού νται οι ερ γο δό τες θε ω ρώ ντας ότι
κι αυ τό εί ναι «πα ρά νο μο»!

Ο αγώ νας που δί νει το Σω μα τείο
Μι σθω τών Τε χνι κών εί ναι κομ μά τι της
πά λης που δί νουν όλοι οι ερ γα ζό με νοι
ενά ντια στο χτύ πη μα των συλ λο γι κών
συμ βά σε ων και την ερ γο δο τι κή αυ θαι -
ρε σία. Γι’ αυ τό πρέ πει να έχουν την
έμπρα κτη συ μπα ρά στα ση όλων των
συν δι κά των. 

MIΣΘΩTOI TEXNIKOI
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M
ε μια με γά λη ανοι χτή εκ δή λω ση θα
πα νη γυ ρί σει η Πα κι στα νι κή Kοι νό -
τη τα Eλ λά δος την αθώ ω ση του

προ έ δρου της Tζα βέντ Aσλάμ από τον
Aρειο Πά γο και την απόρ ρι ψη της απέ λα -
σής του στη χού ντα του Πα κι στάν. Tην Kυ -
ρια κή 10 Iο ύ νη, στις 7μμ, στην πλα τεία Kο -
τζιά μας κα λεί όλους να γιορ τά σου με τη με -
γά λη αυ τή νί κη και να φω νά ξου με ότι κα μία
από τις νέ ες απει λές κα τά των Πα κι στα νών
δεν θα πε ρά σει.

Συν διορ γα νω τές στην εκ δή λω ση εί ναι η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο, η ΓΣEE
και το EKA, που από την πρώ τη στιγ μή βρέ -
θη καν στο πλευ ρό της Πα κι στα νι κής Kοι νό -
τη τας τό σο στην απο κά λυ ψη των απα γω γών
όσο και στη μά χη να απο δει χτεί ότι η δί ω ξη
του Tζα βέντ ήταν μια πο λι τι κή υπό θε ση με
στό χο τον εκ φο βι σμό των Πα κι στα νών για
να στα μα τή σουν τις απο κα λύ ψεις.

H Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο κυ -
κο λο φο ρεί αφί σα που κα λεί στην γιορ τή
στις 10 Iο ύ νη με το σύν θη μα "Γιορ τά ζου με
τη Nί κη, Συ νε χί ζου με τον Aγώ να", κα θώς η
πα κι στα νι κή πρε σβεία στην Aθή να σε συ -
νερ γα σία με την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή
στή νουν νέ ους εκ βια σμούς και σκευω ρί ες
για να φι μώ σουν τους Πα κι στα νούς και να
συ γκα λύ ψουν το σκάν δα λο.

Πρό σφα τα, κα τά πα ραγ γε λία του ίδιου
του πα κι στα νού πρέ σβη συ ντά χτη κε λί στα
200 πα κι στα νών που φέ ρο νται να συμ με τέ -
χουν σε κυ κλώ μα τα λα θρε μπο ρί ας με τα να -
στών και δό θη κε η εντο λή στις πε ρι φέ ρει ες
να μην τους ανα νε ώ σουν τις άδειες πα ρα -
μο νής τους. 

Πα ράλ λη λα με τη σύ ντα ξη της λί στας, η
πρε σβεία προ χώ ρη σε ένα ακό μα βή μα, κα -
λώ ντας την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση να ανα λά -
βει δρά ση ενά ντια σε αυ τά τα κυ κλώ μα τα.

Σύμ φω να με δη μο σί ευ μα της Eλευ θε ρο -
πυ πί ας στις 29/5 "Kύ μα 10.000 πα ρά νο μων
με τα να στών απει λεί να πλή ξει την Eλ λά δα,
βά σει προ ει δο ποί η σης που απη ύ θυ νε στη
χώ ρα η πα κι στα νι κή πρε σβεία στην Aθή -
να…H προ ει δο ποί η ση ανα φέ ρει ότι οι λα -
θρο με τα νά στες έχουν ήδη με τα φερ θεί στην
Tουρ κία από κύ κλω μα δια κί νη σης δου λε -
μπό ρων και από τώ ρα έως το Σε πτέμ βριο
ανα μέ νε ται να προ ω θη θούν σε Eλ λά δα και
Iτα λία. H πα κι στα νι κή εφη με ρί δα 'Nτον' και

το ιτα λι κό πρα κτο ρείο ει δή σε ων 'Kρό νος' …
επι ση μαί νουν ότι εί ναι τό σο με γά λος ο αριθ -
μός των δια κι νού με νων λα θρο με τα να στών
που το πα κι στα νι κό δί κτυο προ φα νώς συν -
δέ ε ται με ισχυ ρές συμ μο ρί ες σε Iράν, Tουρ -
κία και Eλ λά δα".

H πα κι στα νι κή πρε σβεία, που δεν δί στα σε
να στεί λει τον Tζα βέντ Aσλάμ στα δι κα στή -
ρια με την ψεύ τι κη κα τη γο ρία της δια κί νη -
σης λα θρο με τα να στών, συ νε χί ζει τα ψέ μα τα
κά νο ντας και πά λι λό γο για "ισχυ ρές συμ μο -
ρί ες" δου λε μπό ρων στην Eλ λά δα και συ ντά -
σο ντας λί στες υπό πτων. Eί ναι μια ξε κά θα ρη
απει λή προς όλα τα μέ λη της Πα κι στα νι κής
Kοι νό τη τας που συμ με τεί χαν στην απο κά λυ -
ψη των απα γω γών, συ μπα ρα στά θη καν με
όλες τους τις δυ νά μεις στον Tζα βέντ και
ενα ντιώ θη καν στην πρε σβεία και τη χού ντα
του Mου σά ραφ, να κά τσουν στα αβγά τους
για να μην βρε θούν κι αυ τοί κα τη γο ρού με -
νοι για δου λε μπό ριο.

Λίστες

Πα ράλ λη λα υπάρ χουν πλη ρο φο ρί ες ότι
έχει συ ντα χτεί μία δεύ τε ρη λί στα, 30 πε ρί που
ατό μων -ανά με σά τους και ο Tζα βέντ Aσλάμ-
που φέ ρο νται να εί ναι φα να τι κοί ισλα μι στές,
εν δυ νά μει τρο μο κρά τες και ύπο πτοι για τη
δη μιουρ γία πυ ρή νων της αλ-Kά ι ντα στην Eλ -
λά δα. H ύπαρ ξη μι ας τέ τοιας λί στας θα απο -
δεί ξει ότι μπαί νει άμε σα σε εφαρ μο γή η
σκαν δα λώ δης συμ φω νία με τα ξύ Eλ λά δας και
Πα κι στάν που ψή φι σε μό νη της η κυ βέρ νη ση
Kα ρα μαν λή στη Bου λή και που ορί ζει την πιο
στε νή συ νερ γα σία των δύο χω ρών στον "πό -
λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας".

Η συμ φω νία επι τρέ πει στην κυ βέρ νη ση
να απε λαύ νει πα κι στα νούς με οποια δή πο τε
κα τη γο ρία ή υπο ψία πα ρα νο μί ας πί σω στη
χού ντα του Πα κι στάν. Ψη φί στη κε με τά τη
δί ω ξη του Tζα βέντ για να κα λύ ψει το νο μι κό
κε νό που πα ρου σιά στη κε κα τά τη διάρ κεια
της δί κης του, αφού η μη ύπαρ ξη μι ας τέ -
τοιας συμ φω νί ας δεν επέ τρε πε στους δι κα -
στές του Aρεί ου Πά γου να προ χω ρή σουν
στην απέ λα ση. Mε τη ψή φι σή της, η κυ βέρ -
νη ση έλυ σε και αυ τό το νο μι κό εμπό διο.

Tην ίδια στιγ μή οι πι έ σεις προς τους απα -
χθέ ντες για να πά ρουν πί σω τις κα τα θέ σεις
τους πολ λα πλα σιά ζο νται σε Eλ λά δα και Πα -

κι στάν. Tρία από τα θύ μα τα κα τήγ γει λαν ότι
η πα κι στα νι κή αστυ νο μία έκα νε έφο δο στα
σπί τια των οι κο γε νειών τους στο Πα κι στάν
και εκ βί α σε τους συγ γε νείς τους να πλη ρώ -
σουν 50.000 ρου πί ες για να τους αφή σουν
ήσυ χους.

H αθώ ω ση του Tζα βέντ Aσλάμ ήταν μια
με γά λη νί κη ενά ντια στην ισλα μο φο βία και
το ρα τσι σμό της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή,
ενά ντια στην προ σπά θεια κα τα πά τη σης των
δη μο κρα τι κών δι καιω μά των. Tαυ τό χρο να
όμως ήταν η πρώ τη νί κη ενός αγώ να που θα
έχει συ νέ χεια μέ χρι να τι μω ρη θούν οι πραγ -
μα τι κοί ένο χοι.

Eί ναι γε γο νός ότι με τά την απο κά λυ ψη
των απα γω γών, η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα
Eλ λά δος έχει μπει στο στό χα στρο των πο -
λε μο κά πη λων της πρε σβεί ας και της κυ βέρ -
νη σης Kα ρα μαν λή που δεν πρό κει ται να της
συγ χω ρή σουν το θάρ ρος της, ού τε πρό κει -
ται να πα ρα δε χτούν ότι το έγκλη μα των
απα γω γών βα ραί νει τους ίδιους. Mπο ρεί να
απέ τυ χαν με την δί ω ξη του Tζα βέντ, αλ λά
θα συ νε χί σουν μέ χρι να βου λώ σουν τα στό -
μα τα των απα χθέ ντων και όλων Πα κι στα νών
και να επι βάλ λουν, ως πι στοί σύμ μα χοι του
Mπους, ότι ο "πό λε μος κα τά της τρο μο κρα -
τί ας" θα κυ ριαρ χή σει. Eί ναι και πά λι στο χέ -
ρι του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος, που τό σο
και ρό στά θη κε στο πλευ ρό των Πα κι στα νών
και που μό νο με τη δι κή του έμπρα κτη συ -
μπα ρά στα ση οι Πα κι στα νοί έχουν δι καιω θεί,
να τους στα μα τή σει.

Λένα Bερδέ

Tρομοκράτες
είναι 
ο Πολύδωρας 
& ο Mουσάραφ
όχι οι μετανάστες απ’ το Πακιστάν

Kουκουλώνουν 
τις απαγωγές

Στο “αρ χείο” επι χει ρεί να βά λει η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή την
υπό θε ση των απα γω γών, κου κου λώ νο ντας το σκάν δα λο. Στο άρ -
θρο του Aλέ ξαν δρου Aυ λω νί τη στο Eθνος της Kυ ρια κής απο κα -
λύ πτο νται βή μα προς βή μα οι απί στευ τες με θο δεύ σεις της κυ -
βέρ νη σης για να στα μα τή σουν οι έρευ νες.

Σύμ φω να με το άρθρο “Kα νέ νας δι κα στι κός ή ει σαγ γε λι κός
λει τουρ γός από όσους ανα μεί χθη καν στην υπό θε ση δεν δέ χθη κε
ότι πρέ πει να ικα νο ποι η θεί το αί τη μα [της υπε ρά σπι σης των Πα -
κι στα νών] της κατ’α ντι πα ρά στα ση εξέ τα σης των θυ μά των με
τους φε ρό με νους ως δρά στες, ού τε την υπο βο λή σε τεστ ανα -
γνώ ρι σης φω νής, ού τε την επί δει ξη φω το γρα φιών. O ανα κρι τής
Δ.Oρ φα νί δης έβγα λε τυ πι κές κλή σεις για τους κα τη γο ρού με -
νους στε λέ χη της EYΠ, χω ρίς να το πλη ρο φο ρη θούν οι συ νή γο -
ροι των Πα κι στα νών Φρ.Pα γκού σης και Γ.Γκου ντού νας…”.

“….Oλοι οι δι κα στι κοί-ει σαγ γε λι κοί λει τουρ γοί που ασχο λή -
θη καν με τις απα γω γές θε ώ ρη σαν εύ λο γες τις εξη γή σεις όλων
των μη νυ θέ ντων εκ προ σώ πων διω κτι κών και μυ στι κών υπη ρε -
σιών ότι εί χαν πά ρει την κα λο και ρι νή άδεια τους την επί μα χη
ακρι βώς πε ρίο δο που οι Bρε τα νοί εί χαν ζη τή σει με επεί γον σή -
μα τους προς τις ελ λη νι κές αρ χές την άμε ση συ νερ γα σία τους
για τον εντο πι σμό όσω ν Πα κι στα νών εί χαν τη λε φω νι κές κλή -
σεις με την Aγ γλία…” 

“…Eτσι πέ ρα από την προ γε νέ στε ρη απαλ λα γή 7 υπαλ λή λων,
προ τά θη κε με τά και τις τυ πι κές κλή σεις, να απαλ λα γούν τώ ρα
και τα στε λέ χη της EYΠ Σ.Tσι τσι μπής και X.Mπα κό που λος,
στους οποί ους πρό σφε ρε πλή ρη κά λυ ψη ο διοι κη τής της EYΠ
I.Kο ρα ντής. Στον τε λευ ταίο, κα τά πε ρί ερ γο τρό πο, η κυ βέρ νη ση
κοι νο ποιού σε διά φο ρα έγ γρα φα που σχε τί ζο νταν με το πα κι στα -
νι κό αί τη μα για έκ δο ση του Tζ.Aσλάμ, μαρ τυ ρί ες και κα ταγ γε λί -
ες ενα ντίον του κλπ”.
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