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Κ
ά νου με τη συ νέ λευ ση την ίδια
ώρα που στη Ρώ μη, ξα να φου -
ντώ νει το αντι πο λε μι κό κί νη μα

με μια μα ζι κή δια δή λω ση ενά ντια στην
υπο δο χή που ετοί μα σε η κυ βέρ νη ση
Πρό ντι για τον πλα νη τάρ χη. Οι σύ ντρο -
φοι του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος της
Ιτα λίας, όταν ενη με ρώ θη καν ότι ταυ τό -
χρο να θα υπάρ χει μία τέ τοια εκ δή λω -
ση, εδώ στην Αθή να, στέλ νουν τους
χαι ρε τι σμούς τους, εύ χο νται την κα λύ -
τε ρη επι τυ χία και ζη τά νε τη συ μπα ρά -
στα σή μας για τους συ ντρό φους που
διώ κο νται στην Ιτα λία. 

Η Ρώ μη μας διευ κο λύ νει να έχου με
μία απά ντη ση στο ερώ τη μα που αντι με -
τω πί ζου με. Για τί προ σπα θού με να φτιά -
ξου με μία κί νη ση της Ρι ζο σπα στι κής
Αρι στε ράς για τις εκλο γές και πά ρα πέ -
ρα;  Δεν αρ κού νε οι αρι στε ρές που
υπάρ χουν;  Η απά ντη ση έρ χε ται συ γκε -
κρι μέ να από αυ τά που συμ βαί νουν
στην Ιτα λία το τε λευ ταίο διά στη μα.
Από αυ τά που συμ βαί νουν σή με ρα στη
Ρώ μη. Εχει κα νείς να δια λέ ξει με ποια
αρι στε ρά εί ναι. Με την αρι στε ρά που
εί ναι στους υπουρ γι κούς θώ κους και
σφίγ γει το χέ ρι του Μπους ή με την
Αρι στε ρά που εί ναι στους δρό μους και
δια δη λώ νει ενά ντια στον πό λε μο, ενά -
ντια στον ιμπε ρια λι σμό, ενά ντια σε όλα
τα μέ τρα τα οποία προ ω θού νε αυ τές οι
κυ βερ νή σεις; 

Εί ναι μία κα θα ρή επι λο γή και την κά -
νου με από τη δι κιά μας τη με ριά. Αυ τός
εί ναι ορι σμός της Ρι ζο σπα στι κής Αρι -
στε ράς. Πέ ρα από τις πο λι τι κές θέ σεις,
τις ιδε ο λο γι κές συ γκρο τή σεις, η πρά ξη
εί ναι που δί νει την απά ντη ση και στην
πρά ξη υπάρ χει ένα ολό κλη ρο κί νη μα
που δεί χνει ότι το ερώ τη μα με ταρ ρύθ -
μι ση ή επα νά στα ση εί ναι ένα ερώ τη μα
ζω ντα νό, εί ναι ένα ερώ τη μα που δεν
μπο ρέ σα νε να το βά λουν στο χρο νο -
ντού λα πο της ιστο ρί ας, έστω και αν
έχουν πε ρά σει 15 χρό νια τώ ρα που μας
λέ νε ότι η ιστο ρία τέ λει ω σε, ο κα πι τα λι -
σμός θριάμ βευ σε και όλα αυ τά δεν
πρό κει ται να ξα να εμ φα νι στούν. Και
όμως έχουν εμ φα νι στεί τα κι νή μα τα,
έχουν ξα να φέ ρει την πο λι τι κή στο προ -
σκή νιο και τώ ρα φτά νουν στο ση μείο
που ξα να φέρ νουν τη στρα τη γι κή στο
προ σκή νιο. Μία αρι στε ρά δεν αρ κεί μό -
νο να εί ναι πο λι τι κή και σε σύ γκρου ση
με τις επι θέ σεις που φέρ νουν οι κυ βερ -
νή σεις, χρειά ζε ται να δί νει και την προ -
ο πτι κή. Χρειά ζε ται να έχει στρα τη γι κή
απά ντη ση και προ σα να το λι σμό και η
απά ντη ση εί ναι όχι η με ταρ ρύθ μι ση
του συ στή μα τος αλ λά η πά λη για την
ανα τρο πή του, η πά λη για την επα νά -
στα ση. Ιστο ρι κά πά ντα υπήρ χαν δύο
αρι στε ρές.  Από τη Ρό ζα Λού ξε -
μπουργκ μέ χρι σή με ρα. Το ερώ τη μα εί -
ναι ξα νά επί και ρο και γι’ αυ τό εί ναι
υπο χρε ω τι κό να το ξα να θέ σου με με
συ γκε κρι μέ νους όρους. 

Το επό με νο ερώ τη μα εί ναι αν αυ τή η
αρι στε ρά θέ λει να απο μο νω θεί στην
κα θα ρό τη τά της. Προ φα νώς δεν μι λά -
με για την αυ το α πο μό νω ση στην επα -
να στα τι κή κα θα ρό τη τα και αυ τό το δεί -
χνει και πά λι η πρά ξη. Το κί νη μα που
ανα πτύ χθη κε την προ η γού με νη χρο νιά,
που κα τά φε ρε να δη μιουρ γή σει θέ μα -
τα, ζη τή μα τα και μέ τω πα  που να το
ανα δεί ξουν σε πρω τα γω νι στή των πο λι -
τι κών εξε λί ξε ων. 

Aιχμή

Δεν ήταν μία οποια δή πο τε με ταρ -
ρύθ μι ση αυ τή με την οποία συ γκρού -
στη κε το κί νη μα των κα τα λή ψε ων. Ηταν
η ναυαρ χί δα των με ταρ ρυθ μί σε ων,
ήταν η αιχ μή του δό ρα τος για μία κυ -
βέρ νη ση που θέ λει να φτά σει τις με -
ταρ ρυθ μί σεις εκεί που δεν κα τά φε ρε
να τις φτά σει ο Ση μί της επί 8 χρό νια.
Απο δεί χτη κε ότι η δια χεί ρι ση Ση μί τη
δεν ήταν αρ κε τή για τις απαι τή σεις των
κα πι τα λι στών σή με ρα. Και ήρ θε η ΝΔ
να προ σπα θή σει αυ τό το δεύ τε ρο κύ μα
εκ συγ χρο νι σμού που πο τέ δεν μπό ρε -
σε να φέ ρει το ΠΑ ΣΟΚ.   

Διά λε ξε ο Κα ρα μαν λής να κά νει τη
Γιαν νά κου και τον Πο λύ δω ρα αιχ μή του
δό ρα τος νο μί ζο ντας ότι άμα κα τα φέ ρει
να πε ρά σει τη με ταρ ρύθ μι ση στα πα νε -
πι στή μια, θα ανοί ξει ο δρό μος για να
πά ει πα ρα πέ ρα. Και απο δεί χτη κε στην
πρά ξη ότι ο σχε δια σμός τους ήταν λά -
θος, το κί νη μα έχει τη δυ να τό τη τα να
απα ντά ει συ γκε κρι μέ να. Οχι με αφη ρη -
μέ νες δια κη ρύ ξεις επα να στα τι κής κα -
θα ρό τη τας, αλ λά με μία επα να στα τι κή
κα θα ρό τη τα που μπο ρεί και συ σπει ρώ -
νει, που μπο ρεί και πα ρα σύ ρει τη βά ση
μα ζι κών κομ μά των όχι μό νο της αρι στε -
ράς, αλ λά εί δα με και τις ανταρ σί ες στη

βά ση του ΠΑ ΣΟΚ. Και δό θη κε έτσι μία
συ γκε κρι μέ νη απά ντη ση στο ερώ τη μα:
εί ναι δυ να τόν η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά
να μην εί ναι απο μο νω μέ νη στη γω νία
αλ λά να εί ναι πρω τα γω νι στής; Εί ναι δυ -
να τόν και εί ναι όρος για την ανά πτυ ξη
του κι νή μα τος πα ρα κά τω. 

Με αρ νη τι κό τρό πο αυ τό φά νη κε στη
Γαλ λία, όπου και εκεί το κί νη μα κα τά -
φε ρε να φτά σει σε ση μείο να δι εμ βο λί -
σει τη βά ση του Σο σια λι στι κού Κόμ μα -
τος, να τη συ μπα ρα σύ ρει σε ανταρ σία
ενά ντια στην ηγε σία του. Ετσι κερ δί θη -
κε η νί κη στο Ευ ρω σύ νταγ μα. Πα ρό λα
αυ τά η πο λι τι κή συ νέ χεια δεν ήταν αυ -
τή η οποία όλοι πε ρι μέ να με, ακρι βώς
για τί υπήρ χαν αδυ να μί ες στη συ γκρό -
τη ση της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς.
Αυ τό εί ναι το ζη τού με νο, αυ τή τη στιγ -
μή. Το να κα τα φέ ρου με να προ χω ρή -
σου με αυ τά τα βή μα τα που βά ζει στην
ημε ρή σια δι ά τα ξη το κί νη μα διε θνώς
και εδώ. 

Ξέ ρου με ότι αντι με τω πί ζου με κρι τι -
κές, επι κρί σεις, ει ρω νεί ες, λοι δο ρί ες
του τύ που «θα ενω θού νε τα μι κρο μά -
γα ζα»; Εί χα πο λύ και ρό να την ακού σω
αυ τή τη λέ ξη και την άκου σα από την
πιο πε ρί ερ γη με ριά, από την ηγε σία
του Συ να σπι σμού. Ξαφ νι κά όταν συ -
σπει ρώ νει ο Συ να σπι σμός κομ μά τια της
αρι στε ράς αυ τό εί ναι πλου ρα λι σμός,
πο λυ χρω μία, ενό τη τα μέ σα στη δι α φο -
ρε τι κό τη τα. Οταν ενω νό μα στε εμείς τό -
τε εί ναι μι κρο μά γα ζα που πά νε να ενώ -
σουν την υπαρ ξια κή τους αγω νία. Αυ τά
εί ναι απα ρά δε κτα πράγ μα τα να λέ γο -
νται και δεν έχουν αντα πό κρι ση μέ σα
στον κό σμο.

Κά νου με μία ολό κλη ρη προ σπά θεια
που πα τά ει στο ότι ο χώ ρος της Ρι ζο -
σπα στι κής Αρι στε ράς έχει ρί ζες, στην
Ελ λά δα. Εχει τη ρί ζα της εξέ γερ σης

του Πο λυ τε χνεί ου το 1973. Το ξέ ρου νε
και οι πέ τρες ότι το Πο λυ τε χνείο δεν
έγι νε ού τε από το ΚΚΕ ού τε από το
ΚΚΕ εσω τε ρι κού. Δεν έγι νε από την πα -
ρα δο σια κή αρι στε ρά. Γεν νή θη κε μία
νέα Αρι στε ρά, και αυ τός ο χώ ρος έχει
πα ρα μεί νει ζω ντα νός τριά ντα τό σα
χρό νια. Δεν έχουν κα τα φέ ρει να τον
πε ρι θω ριο ποι ή σου νε, αντί θε τα έχει
φτά σει στο ση μείο να δι εκ δι κεί ξα νά
πρω τα γω νι στι κό ρό λο. Αυ τός εί ναι ο
λό γος για τί χρειά ζε ται να επι μεί νου με
σε αυ τή την προ σπά θεια την οποία

έχου με ξε κι νή σει. 
Ξε κι νά με μία ολό κλη ρη προ σπά θεια.

Θα ακο λου θή σει ένας κύ κλος από το πι -
κές συ νε λεύ σεις, σε γει το νι ές, στις πό -
λεις της επαρ χί ας, σε μία σει ρά από
χώ ρους και ελ πί ζου με ότι θα έχου με
πα ντού την αντα πό κρι ση που έχου με
από ψε. Για να μπο ρέ σου με να συ γκρο -
τή σου με, να συ σπει ρώ σου με, να κά -
νου με μία κί νη ση που ο κα θέ νας και η
κα θε μιά έχουν το χώ ρο τους και θα
μπο ρέ σουν οι ορ γα νώ σεις να με τρη -
θού νε από τη στή ρι ξη που προ σφέ -
ρουν σε αυ τή την προ σπά θεια. 

Να πά με άμε σα σε μία κι νη μα τι κή
κα μπά νια πη γαί νο ντας προς τις εκλο -
γές. Δεν θα εί ναι απλά τι θα προ πα γαν -
δί σου με σαν πρό γραμ μα την προ ε κλο -
γι κή πε ρίο δο. Εί ναι το τι πρω το βου λί ες
θα στη ρί ξου με. Για το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα, στις 12 Ιο ύ λη έξω από την Πρε -
σβεία του Ισ ρα ήλ, στη ΔΕΘ για να εί ναι
το συλ λα λη τή ριο φέ τος το εναρ κτή ριο
λά κτι σμα ότι δε θα πά νε στις εκλο γές
ήσυ χοι, για να στη ρί ξου με την προ σπά -
θεια των δα σκά λων, των κα θη γη τών,
της ΠΟΣ ΔΕΠ και των φοι τη τών ότι το
Σε πτέμ βρη ξα νά θα έχου με πα νεκ παι -
δευ τι κό μέ τω πο με απερ γί ες και κα τα -
λή ψεις. Για να στη ρί ξου με όλα τα βή -
μα τα με τα οποία θα δώ σου με αυ τή τη
μά χη όλοι μα ζί. Πρέ πει να υιο θε τή σου -
με το σύν θη μα που κυ ριαρ χού σε στα
συλ λα λη τή ρια των φοι τη τών: τα φράγ -
μα τα σπά σα νε, η πρω το βου λία πάρ θη -
κε, το πο τά μι πί σω δε γυρ νά.                      

Πά νος Γκαρ γκά νας

H ΠAPEMBAΣH THΣ EPΓATIKHΣ AΛΛHΛEΓΓYHΣ 

ΣTH ΣYNEΛEYΣH “PIZOΣΠAΣTIKH APIΣTEPA KAI EKΛOΓEΣ”

«Tο ποτάμι πίσω δεν γυρνά»

Νο 7712

Προ χω ρά με σε αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις ανά πό λεις, γει το νι ές,
κοι νω νι κούς και ερ γα σια κούς χώ ρους. Τις διορ γα νώ νου με σε συ ντο νι σμό
και με άλ λες τά σεις της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς εφό σον απο δέ χο νται την
ανα γκαιό τη τα αυ τών των ανοι χτών δια δι κα σι ών. 

Η θε μα το λο γία αυ τών των συ νε λεύ σε ων θα εί ναι η φυ σιο γνω μία, το πο λι -
τι κό πε ριε χό με νο, οι πρω το βου λί ες ενός ενω τι κού εγ χει ρή μα τος της Ρι ζο -
σπα στι κής Αρι στε ράς. Οι αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις θα προ γραμ μα τι -
στού νε μέ σα στο επό με νο διά στη μα και θα γί νει προ σπά θεια να ανα κοι νω -
θούν και να δη μο σιο ποι η θούν όσο το δυ να τόν πιο έγκαι ρα. Στό χος εί ναι μέ -
σα από αυ τές τις συ νε λεύ σεις να συ γκε ντρω θεί ο πλού τος της συ ζή τη σης,
τα στοι χεία προ γραμ μα τι κού πλαι σίου που βγή κε μέ σα από τα κι νή μα τα, οι
πο λι τι κές και κι νη μα τι κές εμπει ρί ες που θα δια μορ φώ σουν το πο λι τι κό πλαί -
σιο του εγ χει ρή μα τος. Διευ ρύ νου με την Επι τρο πή Πρω το βου λί ας και με άλ -
λους αγω νι στές για να λει τουρ γή σει σαν ανοι χτή ορ γα νω τι κή επι τρο πή, για
τον κα λύ τε ρο συ ντο νι σμό αυ τής της δια δι κα σί ας. Δη λα δή τον προ γραμ μα τι -
σμό και τη δη μο σιο ποί η ση των αντι κα πι τα λι στι κών συ νε λεύ σε ων, τη δια μόρ -
φω ση ενός δι κτύ ου ενη μέ ρω σης και επι κοι νω νί ας, τη συ γκέ ντρω ση της συ -
ζή τη σης που θα γί νε ται στις συ νε λεύ σεις για το πο λι τι κό πλαί σιο. Επι διώ -
κου με σε κά θε πε ρί πτω ση όλος αυ τός ο κύ κλος συ ζή τη σης να εί ναι ανοι -
χτός, δη μο κρα τι κός, ενω τι κός σε όλα τα βή μα τά του. 

Στις αρ χές Ιο ύ λη διορ γα νώ νου με με γά λη πα νελ λα δι κή σύ σκε ψη όπου θα
συμ με τέ χουν και οι αντι πρό σω ποι των συ νε λεύ σε ων για να εκτι μή σου με εάν
έχουν συ γκε ντρω θεί οι ανα γκαί οι κοι νω νι κοί και πο λι τι κοί όροι για το κα τέ -
βα σμα.  

Το ρα ντε βού στις επό με νες αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις.

H συνέχεια



Mια ελπιδοφόρα αρχή
Ε

πι τέ λους! Η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά πή ρε μια κοι -
νή πρω το βου λία που στέ κε ται στο ύψος των πε -
ρι στά σε ων, αντα πο κρί νε ται στο κί νη μα που ξε δι -

πλώ θη κε το τε λευ ταίο διά στη μα. Αυ τή ήταν η αί σθη ση
του κό σμου που συ γκε ντρώ θη κε το Σάβ βα το 9 Ιο ύ νη
στο Θέ α τρο Αλί κη για την πρώ τη συ νέ λευ ση της πρω το -
βου λί ας «Η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά και οι εκλο γές». 

Το μή νυ μα αυ τό το έστει λε πρώ τα απ’ όλα ο ίδιος
ο κό σμος με την πα ρου σία του. Η συμ με το χή κυ μάν -
θη κε γύ ρω στα 1.000 άτο μα, αριθ μός που μι λά ει από
μό νος του για το εν δια φέ ρον που ξε ση κώ νει αυ τή η
πρω το βου λία. Ηταν εκεί πολ λοί νε ο λαί οι από το κί νη -
μα των κα τα λή ψε ων. Αλ λά δεν ήταν μό νοι. Δί πλα
τους κι ανά με σά τους ήταν οι ψα ρο μάλ λη δες από τη
γε νιά της Με τα πο λί τευ σης και από όλα τα κύ μα τα
των αγώ νων που με σο λά βη σαν από τό τε. Από τις κα -
τα λή ψεις του 1979 μέ χρι την ηρω ι κή απερ γία των δα -
σκά λων το πε ρα σμέ νο φθι νό πω ρο. 

Τα χει ρο κρο τή μα τα αντή χη σαν σε όλο το Πε δίο
του Αρε ως όταν ο δά σκα λος Μά ριος Μι χα η λί δης
έκλει σε τον πρώ το γύ ρο των ομι λη τών με μια εμπνευ -
σμέ νη το πο θέ τη ση. Εί χαν προ η γη θεί ο Κώ στας Πα -
πα δά κης, δι κη γό ρος, ο Πα να γι ώ της Σω τή ρης από
την ΑΡΑΝ, ο Δη μή τρης Σα ρα φια νός από την ΑΡΑΣ, ο
Πα να γι ώ της Ση φο γι ωρ γά κης από την ΟΚ ΔΕ και ο
Πά νος Γκαρ γκά νας από το ΣΕΚ. 

Αναμ φι σβή τη τα, όμως, η πιο δυ να τή στιγ μή της
συ νέ λευ σης ήταν όταν πή ρε το λό γο ο Ευ τύ χης Μπι -
τσά κης. Τό νι σε εξαρ χής ότι δεν μι λά ει εξο νό μα τος
κα νε νός άλ λου πα ρά μό νο του εαυ τού του. Αλ λά όσο
κι αν αυ τό ήταν αυ το νό η το, αφού όλοι ήμα σταν εκεί
σαν απλά μέ λη της νέ ας κί νη σης που πά με να δη -
μιουρ γή σου με, η συ γκί νη ση ήταν επί σης αυ το νό η τη.
Το ίδιο και ο εν θου σια σμός όταν κά λε σε να προ χω -
ρή σει αυ τή η προ σπά θεια. 

Kοινός άξονας

Η συ ζή τη ση πε ρι στρά φη κε γύ ρω από έναν κοι νό
άξο να. Η δρά ση του χώ ρου της Ρι ζο σπα στι κής Αρι -
στε ράς έχει πλού το σε πολ λά μέ τω πα. Εί ναι ώρα να
τον εκ φρά σει και στην κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή. Το
τό νι σαν και το υπο γράμ μι σαν πολ λοί ομι λη τές και
ομι λή τριες από τους 37 που πή ραν το λό γο μέ σα
στις πέ ντε πε ρί που ώρες που κρά τη σε η δια δι κα σία. 

Συν δι κα λι στές από τα σχο λεία, το δη μό σιο και τον
ιδιω τι κό το μέα θύ μι σαν ότι στις εκλο γές των χώ ρων
τους φτά νουν και ξε περ νούν το 10% και το 15% σε
πολ λές πε ρι πτώ σεις. Για τί αυ τή η πα ρου σία να λεί πει
το βρά δυ των βου λευ τι κών εκλο γών; Στο ίδιο μο τί βο
στά θη καν και αγω νι στές από το πι κές κι νή σεις, από
το χώ ρο της οι κο λο γί ας, από τις σχο λές. 

Και βέ βαια δεν έλει ψαν οι φω νές από την επαρ χία
που έφε ραν το μή νυ μα ότι έχουν αρ χί σει ήδη οι προ -
σπά θει ες για να απλω θεί αυ τή η πρω το βου λία πα -
ντού. Ο Γιώρ γος Τσι ρώ νης φοι τη τής από τα Γιάν νε -
να, ο Γιάν νης Κού τρας για τρός από τη Θεσ σα λο νί κη,
η Βά σω Αλε ξο πού λου κα θη γή τρια από την Ξάν θη
έδω σαν ξε κά θα ρα το στίγ μα ότι η μά χη με τους Ψω -
μιά δη δες, τους Πα πα θε με λή δες και τους Κα ρα τζα -
φέ ρη δες θα δο θεί και στη Θεσ σα λο νί κη, και στην
Ηπει ρο και στο πλευ ρό της μειο νό τη τας στην Θρά κη. 

Αυ τό έγι νε κοι νή από φα ση όλων, όταν στο τέ λος
της βρα διάς η Κα τε ρί να Κα νελ λο πού λου, λο γί στρια
από τα Εξάρ χεια που συ ντό νι ζε τη συ ζή τη ση μα ζί με
τον Βα σί λη Αρ βα νί τη δά σκα λο από τον Κο ρυ δαλ λό και
την Ει ρή νη Γαϊ τά νου φοι τή τρια από το ΕΜΠ, δι ά βα σε
ένα κεί με νο που έδω σε το εναρ κτή ριο λά κτι σμα για
το πι κές συ νε λεύ σεις πα ντού –στις γει το νι ές της Αθή -
νας και του Πει ραιά, στις πό λεις της επαρ χί ας, στους
χώ ρους και στους κλά δους δου λε ι άς και σπου δών. 

Ηταν ένα δυ να μι κό ξε κί νη μα για μια δύ σκο λη και
μα κρό πνοη προ σπά θεια. Ολοι φύ γα με πιο αι σιό δο -
ξοι και πιο απο φα σι σμέ νοι να δυ να μώ σου με τη νέα
ενό τη τα που αρ χί σα με να χτί ζου με και να την οδη -
γή σου με εκεί που της αξί ζει: στην πρώ τη γραμ μή
της πά λης ενά ντια στο σύ στη μα του κέρ δους και
του πο λέ μου. 
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Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Mάριος Mιχαηλίδης, Παναγιώτης Σηφογιωργάκης, Παναγιώτης Σωτήρης, Δημήτρης Σαραφιανός, Eιρήνη Γαϊτάνου, 

Kατερίνα Kανελλοπούλου, Bασίλης Aρβανίτης, Kώστας Παπαδάκης, Πάνος Γκαργκάνας

Yπάρχει
και η
εξαίρεση

Στην κοι νή προ σπά θεια που ξε κί νη -
σε ξε χω ρί ζει η αντί δρα ση των ηγε σιών
του ΝΑΡ και του ΜΕ ΡΑ. Υπάρ χουν κι
άλ λες ορ γα νώ σεις που στέ κο νται κρι -
τι κά απέ να ντι στη νέα πρω το βου λία,
όπως το ΚΚΕ (μ–λ) και η ΟΚ ΔΕ-Ερ γα τι -
κή Πά λη που εκ προ σω πή θη καν στη
συ νέ λευ ση του Σαβ βά του από τον Δη -
μή τρη Μπα μπί λη και τον Σο φρώ νη Πα -
πα δό που λο. Αλ λά κα νέ νας απ’ αυ τούς
δεν εξα πέ λυ σε τις επι θέ σεις που ακού -
σα με από τον Κώ στα Φω τά κη και δια -
βά σα με στο ΠΡΙΝ της Κυ ρια κής. 

Η Πο λι τι κή Επι τρο πή του ΝΑΡ ξε κα -
θά ρι σε ότι το πε ριε χό με νο της εκλο γι -
κής πα ρέμ βα σης του ΜΕ ΡΑ «δεν χω ρά
στο πλαί σιο, τη φυ σιο γνω μία  και την
πρα κτι κή της εκλο γι κής πρω το βου λί ας
ΣΕΚ-ΑΡΑΝ, η οποία δεν μπο ρεί να
διορ θω θεί με πα ζά ρια και κο πτο ρα πτι -
κή κει μέ νων. Πρέ πει να αλ λά ξει ρι ζι κά,
να ανα τρα πεί η βά ση, ο άξο νας της
λο γι κής της.» 

Μέ σα σε λί γες αρά δες όλος ο σε -
χτα ρι σμός συ μπυ κνω μέ νος. Η νέα κί -
νη ση που γεν νι έ ται δεν εί ναι υπό θε ση
όλου αυ τού του κό σμου που πλημ μύ -
ρι σε το Θέ α τρο Αλί κη, αλ λά «εκλο γι κή
πρω το βου λία ΣΕΚ-ΑΡΑΝ». Και άμε σος
στό χος του ΜΕ ΡΑ δεν εί ναι άλ λος από
την «ανα τρο πή της λο γι κής της.» 

Με τέ τοια οπτι κή πο λύ εύ κο λα κα τα -
λή γει κα νέ νας να πε τά ει λά σπη στο
ΣΕΚ και να απαι τεί πι στο ποι η τι κά αντι -
κα πι τα λι στι κής νο μι μο φρο σύ νης. Πρό -
κει ται για δι πλό λά θος. 

Kαρπός

Το ΣΕΚ εί ναι ιδρυ τι κή συ νι στώ σα
του αντι κα πι τα λι στι κού χώ ρου στην
Ελ λά δα. Δί να με μά χες για την αντι κα -
πι τα λι στι κή στρα τη γι κή και προ ο πτι κή
μέ σα στο κί νη μα σε επο χές που ο κύ -
ριος όγκος της αρι στε ράς υπο κλι νό -
ταν στις λο γι κές των «στα δί ων». Η ση -
με ρι νή ρι ζο σπα στι κο ποί η ση δεν έπε σε
από τον ου ρα νό. Εί ναι καρ πός των
προ σπα θειών που κά να με όλοι όσοι
πα λέ ψα με για την αντι κα πι τα λι στι κή
έκρη ξη της Γέ νο βας και τον αντι πο λε -
μι κό σει σμό της 15 Φλε βά ρη 2003. 

Σε κά θε πε ρί πτω ση το θέ μα δεν εί -
ναι οι αδιαμ φι σβή τη τες περ γα μη νές
του ΣΕΚ, αλ λά η πε ρι φρού ρη ση της
ενω τι κής προ σπά θειας που έχει ξε κι -
νή σει από κά θε από πει ρα ανα τρο πής
της. Δεν πρό κει ται να με τα τρέ ψου με
τις συλλογικές δια δι κα σί ες της νέ ας
κί νη σης σε δι κομ μα τι κό καυ γά για τί
έτσι φα ντά ζε ται η ηγε σία του ΝΑΡ ότι
θα ευ ο δω θεί η προ σπά θειά της. Και εί -
μα στε βέ βαιοι ότι αυ τή την πο λι τι κή
πε ρι φρού ρη ση την επι θυ μούν και θα
την επι βά λουν όλοι οι αγω νι στές της
Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς. 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 17/6 
Κέ ντρο Νέ ων 7μμ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 20/6  6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/6 
Πάρ κο Λι θα ρί τσια 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 23/6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 25/6 
Πάρκο Nέας Παραλίας 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΤPITH 26/6 
Ερ γα τι κό Κέ ντρο 8.30μμ 

ΓIANNITΣA

TETAPTH 27/6
Eργατικό Kέντρο 7.30μμ

Στις σχο λές..

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 15/6 

Κτί ριο Δ, Αί θου σα 205 2μμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6 

Αμ φι θέ α τρο 

Σ.Κα ρά γιωρ γα 2, 2μμ

Oι πρώτες τοπικές Συνελεύσεις

Παρεμβάσεις ομιλητών στην

Συνέλευση του Σαββάτου θα

βρείτε στις σελίδες 8,9,10,11
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Σ
ε λί γες μέ ρες ο Τό νι Μπλερ
θα εί ναι πα ρελ θόν για την
Βρε τα νία. Ελά χι στοι, όμως,

εί ναι αυ τοί που θα τον ανα πο λή -
σουν.

Δέ κα ολό κλη ρα χρό νια έχουν
πε ρά σει από τον εκλο γι κό θρί αμ βο
του Μάη του 1997 που έφε ρε το
«νέο» του Ερ γα τι κό Κόμ μα στην
εξου σία.  Ενα μα ζι κό κύ μα δια μαρ -
τυ ρί ας εί χε σα ρώ σει την χρο νιά
εκεί νη την δε ξιά κυ βέρ νη ση του
Τζον Μέ ι τζορ –του κλη ρο νό μου
της «σι δη ράς» Μάρ κα ρετ Θά τσερ.

Ο Μπλερ, όμως, δεν ήταν το
αντί δο το, αλ λά η συ νέ χεια του θα -
τσε ρι σμού. Χω ρίς τις επι θέ σεις
της Θά τσερ, τις βα ρι ές ήτ τες των
συν δι κά των της δε κα ε τί ας του
1980 και την διά λυ ση των πιο ορ -
γα νω μέ νων κομ μα τιών της ερ γα τι -
κής τά ξης ο Μπλερ δεν θα εί χε κα -
τα φέ ρει πο τέ να ανα δει χτεί στην
ηγε σία του Ερ γα τι κού Κόμ μα τος.

Στην εξου σία ο Μπλερ συ νέ χι σε
την πο λι τι κή της Θά τσερ –φτά νο -
ντάς την σε νέα «ύψη», σε ύψη
που η ίδια δεν εί χε τολ μή σει ού τε
να ονει ρευ τεί.

Νεοφιλελευθερισμός

Η πρώ τη-πρώ τη πρά ξη της νέ ας
κυ βέρ νη σης ήταν η ανε ξαρ τη το -
ποί η ση της Τρά πε ζας της Αγ γλίας,
που από εδώ και πέ ρα θα εί χε την
δι καιο δο σία να κα θο ρί ζει μό νη της
τα επι τό κια, χω ρίς πο λι τι κές ή άλ -
λες πα ρεμ βά σεις. Ηταν η πρώ τη
ανοι χτή και απρο κά λυ πτη υπο τα γή
στα δόγ μα τα του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού –αλ λά όχι και η τε λευ ταία.

Ο Μπλερ και ο Γκόρ ντον Μπρά -
ουν –ο υπουρ γός Οι κο νο μι κών του
που ετοι μά ζε ται τώ ρα να τον δια -
δε χτεί- έκα ναν, από την πρώ τη κιό -
λας μέ ρα ση μαία τους τις επι θέ -
σεις στην Κοι νω νι κή Πρό νοια. Και
για να μην υπάρ χουν αμ φι βο λί ες ο
Μπλερ δη μο σί ευ σε ένα άρ θρο
στις εφη με ρί δες με τον προ κλη τι -
κό τί τλο «Για τί κή ρυ ξα τον πό λε μο
στην Κοι νω νι κή Πρό νοια»

Τον Δε κέμ βρη του 1997 η κυ -
βέρ νη ση επέ βαλ λε μια «με ταρ ρύθ -
μι ση» που κα ταρ γού σε τα επι δό -
μα τα στις μο νο γο νε ϊ κές οι κο γέ νει -
ες. Υστε ρα ήρ θε η σει ρά των ανά -
πη ρων να δού νε τα επι δό μα τά
τους να πε τσο κό βο νται –στο όνο -
μα της πά τα ξης της σπα τά λης, φυ -
σι κά. Λί γους μή νες αρ γό τε ρα η κυ -
βέρ νη ση ανα κοί νω σε την πρό θε σή
της να ιδιω τι κο ποιή σει όλες τις δη -
μο τι κές κα τοι κί ες –τα δια με ρί σμα -
τα που οι δή μοι νοί κια ζαν, με χα -
μη λά ενοί κια, στους φτω χούς.

Ο Μπλερ και ο Μπρά ουν κο μπά -
ζουν σή με ρα για τα υπο τι θέ με να
απο τε λέ σμα τα αυ τής της πο λι τι -

κής: η Βρε τα νία, λέ νε, δεν έχει
γνω ρί σει κα μιά σο βα ρή οι κο νο μι κή
κρί ση μέ σα στην δε κα ε τία 1997-
2007, η ανερ γία έχει μειω θεί και το
μέ σο βιο τι κό επί πε δο έχει ανέ βει.

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, οι
«επι τυ χί ες» αυ τές εί ναι –στην κα -
λύ τε ρη πε ρί πτω ση- χτι σμέ νες στην
άμ μο. Στην χει ρό τε ρη, δεν βρί σκο -
νται πα ρά μό νο στα χαρ τιά. Η πο -
λι τι κή της «ελεύ θε ρης αγο ράς»
που ακο λού θη σαν εί χε σαν απο τέ -
λε σμα την συρ ρί κνω ση της βιο μη -
χα νί ας και την ολο έ να και με γα λύ -
τε ρη εξάρ τη ση της βρε τα νι κής οι -
κο νο μί ας από τις χρη μα το πι στω τι -
κές αγο ρές –από την διε θνή κερ -
δο σκο πία με άλ λα λό για. Η βρε τα -
νι κή οι κο νο μία εί ναι σή με ρα πο λύ
πιο ευ ά λω τη απέ να ντι σε ένα πι θα -
νό χρη μα τι στη ρια κό ή  νο μι σμα τι -
κό κραχ από ότι ήταν πριν από δέ -
κα χρό νια –την επο χή που χτύ πη σε
το κραχ τη νο τιο α να το λι κή Ασία
δη λα δή.

Η πο λι τι κή αυ τή, όμως, εί χε και
πο λύ πιο άμε σες και ορα τές συ νέ -
πει ες: το χά σμα ανά με σα στους
φτω χούς και τους πλού σιο υς διευ -
ρύν θη κε αντί να μι κρύ νει στα χρό νια
της δια κυ βέρ νη σης των ερ γα τι κών.
Το με ρί διο των μι σθών και των συ -
ντά ξε ων υπο χώ ρη σε –από το 81%
του ΑΕΠ το 1997 στο 79% το 2005.  

Το Λον δί νο και η νό τια Αγ γλία
επω φε λή θη καν από την άν θη ση
του Ci ty –του χρη μα το πι στω τι κού
κέ ντρου του Λον δί νου. Η υπό λοι πη
Βρε τα νία, όμως, χτυ πή θη κε άγρια
από την συρ ρί κνω ση της βιο μη χα -
νί ας και έγι νε ακό μα πιο εξαρ τη μέ -
νη από τις δη μό σιες δα πά νες. Αλ -
λά οι δη μό σιες δα πά νες βρί σκο νται
συ νε χώς κά τω από την δα μό κλεια
σπά θη των ιδιω τι κο ποιή σε ων...

Πόλεμος

Πριν από τρεις βδο μά δες οι
εφη με ρί δα In de pen dent δη μο σί ευ -
σε τα απο τε λέ σμα τα ενός γκά λοπ
για την υστε ρο φη μία του Μπλερ.
Από αυ τούς που ρω τή θη καν μό νο
το 1% εί πε ότι ο κό σμος θα θυ μά -
ται τον Μπλερ για τις 3 απα νω τές
του εκλο γι κές νί κες. Η συ ντρι πτι κή
πλειο ψη φία –το 69%- εί πε ότι θα
τον θυ μού νται για τον πό λε μο στο
Ιράκ. Ενα 9% ακό μα εί πε ότι θα
τον θυ μού νται για τις στε νές του
σχέ σεις με τον Μπους.

Υπάρ χουν τρεις βα σι κοί λό γοι
που έχουν συν δέ σει το όνο μα
του Μπλερ ανε ξί τη λα με τον πό -
λε μο στο Ιράκ. 

Ο πρώ τος εί ναι τα ψέ μα τα, οι
κα τα σκευα σμέ νες ανα φο ρές
των μυ στι κών υπη ρε σιών για τα
υπο τι θέ με να «όπλα μα ζι κής κα -
τα στρο φής» του Ιράκ και οι πα -

ρα χα ραγ μέ νες εκ θέ σεις που «απο -
δεί κνυαν» πό σο επι κίν δυ νος ήταν
για την αν θρω πό τη τα ο Σα ντάμ
Χου σεϊν. Τώ ρα, πα ρό λο που τα
όπλα μα ζι κής κα τα στρο φής δεν
βρέ θη καν πο τέ και πα ρό λο που
απο κα λύ φθη κε ανοι χτά και δη μό -
σια η πα ρα χά ρα ξη (η έκ θε ση που
«απο δεί κνυε» ότι ο Σα ντάμ έχει
όπλα μα ζι κής κα τα στρο φής εί χε
στη ρι χτεί σε ένα σε νά ριο μι ας επι -
στη μο νι κής ερ γα σί ας που εί χε δη -
μο σιευ θεί πριν από με ρι κά χρό νια)
ο Μπλερ συ νε χί ζει απτό η τος τα
ψέ μα τα: η αντί στα ση στο Ιράκ, σή -
με ρα, εί ναι σύμ φω να με τον
Μπλερ τρο μο κρα τία της αλ-Κά ι -
ντα!

Ο δεύ τε ρος λό γος εί ναι το ίδιο
το ατέ λειω το λου τρό αί μα τος στο
Ιράκ. Πά νω από 650 χι λι ά δες Ιρα κι -
νοί έχουν χά σει την ζωή τους από
τις σφαί ρες και τις βόμ βες της
«συμ μα χί ας των προ θύ μων» και των
φί λων τους στα τέσ σε ρα χρό νια
του πο λέ μου. Οι πρό σφυ γες ξε περ -
νούν τα δύο εκα τομ μύ ρια. Οι ει κό -
νες από τα ακρω τη ρια σμέ να παι διά
στα νο σο κο μεία της Βα γδά της που
φτά νουν, πα ρό λες τις προ σπά θει ες
λο γο κρι σί ας στις τη λε ο ρά σεις και
τις εφη με ρί δες εί ναι ένα μό νι μο
σοκ για τον κό σμο, που δεν αφή νει
τον πό λε μο να ξε χα στεί.

Το 1999, δυο χρό νια πριν την
επί θε ση στους Δί δυ μους Πύρ -
γους, ο Μπλερ σε μια ομι λία του
στο Σι κά γο εί χε πα ρου σιά σει το
«όρα μα» και την «απο στο λή» που
εί χε ανα λά βει απέ να ντι στην αν -
θρω πό τη τα: την επι βο λή των «δυ -
τι κών αξι ών», ακό μα και με την βία,
αν αυ τό ήταν απα ραί τη το. Τώ ρα
αυ τές οι «δυ τι κές αξί ες» φαί νο νται
κα θη με ρι νά, ανά γλυ φα, στις οθό -
νες των τη λε ο ρά σε ων –και εί ναι
αξί ες που κα νέ νας φυ σιο λο γι κός
άν θρω πος δεν μπο ρεί πο τέ να
απο δε χτεί.

Ο κυ ριό τε ρος λό γος όμως που ο
κό σμος δη λώ νει ότι θα θυ μού νται
τον Μπλερ για τον πό λε μο εί ναι η
ίδια η σχε δόν βέ βαιη, πια, ήτ τα των
Αμε ρι κα νι κών και των Βρε τα νι κών
δυ νά με ων στο Ιράκ. Το Ιράκ έχει γί -
νει για τον Μπλερ και τον Μπους
ότι και το Βιετ νάμ για τον Νί ξον,
τον Κί σιν γκερ και τον Μα κνα μά ρα:
ο πο λι τι κός τους τά φος.

Tο αντι πο λε μι κό κί νη μα στη
Bρε τα νία απα ντά ει στη δια δο χή
Mπλερ - Mπρά ουν με τον γνω στό
του τρό πο: με ένα πα νε θνι κό συλ -
λα λη τή ριο έξω από τη “στέ ψη” του
Mπρά ουν στο Mά ντσε στερ στις 24
Iο ύ νη.

Σωτή ρης Kοντογιάννης

BPETANIA: Στις 24 Iούνη

Διαδοχή Mπλερ-Mπράουν 
με αντιπολεμικό συλλαλητήριο

Μ
ε έκ πλη ξη και θυ μό δια βά σα με στις 30/5
άρ θρο της εφη με ρί δας «ΑΥ ΓΗ» (δεί τε
www. avgi.gr) που κα τα φέ ρο νταν ύπου λα

ενά ντια στον πρό ε δρο Τσά βες και την κυ βέρ νη ση
της Βε νε ζουέ λας και με το οποίο η εφη με ρί δα τά -
χθη κε ανοι χτά με το μέ ρος των υπο κρι τι κών, τά χα
«δη μο κρα τών» υπο στη ρι χτών του ιδιω τι κού κα να -
λιού RCTV και ενά ντια στην συ ντρι πτι κή πλειο ψη -
φία του λα ού της Βε νε ζουέ λας.

Η συ ντά κτρια Ελέ νη Τσε ρε ζό λε χω ρίς να ανα φέ -
ρει τί πο τα για τις επα να λαμ βα νό με νες προ κλη τι κές
εκ κλή σεις του RCTV για πρα ξι κό πη μα και για τον
άθλιο ρό λο του κα να λιού το 2002 όταν και έγι νε
συν διορ γα νω τής μα ζί με τη CIA και την ολι γαρ χία
στην ανα τρο πή της εκλεγ μέ νης κυ βέρ νη σης Τσά -
βες, χα ρα κτη ρί ζει το κα νά λι «μια  ενο χλη τι κή φω -
νή», που τά χα ο αυ ταρ χι κός Τσά βες απο φά σι σε
ξαφ νι κά να κλεί σει…

Το άρ θρο πα ρα πλα νεί και πα ρα πλη ρο φο ρεί, κα -
θώς εμ φα νί ζει το μπο λι βα ρια νό κί νη μα να ελέγ χει
τα ΜΜΕ, ενώ η αλή θεια εί ναι ότι το 95% των μέ σων
αυ τών εί ναι σε ιδιω τι κά χέ ρια, δη λα δή  κά τω από
τον έλεγ χο της δι ε φθαρ μέ νης ολι γαρ χί ας της Βε νε -
ζουέ λας, η οποία προ σπα θεί να δη μιουρ γή σει με
την κυ ριαρ χία της στην ενη μέ ρω ση μια κοι νω νι κή
βά ση για τις αντε πα να στα τι κές της βλέ ψεις. 

Η κυ ρία αρ θρο γρά φος μι λά επί σης στο άρ θρο
της για «διε θνείς αντι δρά σεις» υπέρ του RCTV ανα -
φέ ρο ντας σαν πα ρα δείγ μα τα μια σει ρά αδια φα νών
γρα φειο κρα τι κών ορ γα νώ σε ων που δεν εκ προ σω -
πούν στην ου σία κα νέ ναν εκτός των συμ φε ρό ντων
που κρύ βο νται πί σω τους ( «Ρε πόρ τερ Χω ρίς Σύ νο -
ρα», «Human Rights Watch»), ενώ με πο μπώ δη τρό -
πο ανα φέ ρο νται ανά με σα στους δι καίως αντι δρώ -
ντες η Ευ ρω βου λή, η οποία υιο θέ τη σε ψή φι σμα
ενά ντια στη Βε νε ζουέ λα κα τό πιν πρω το βου λί ας της
δε ξιάς της πτέ ρυ γας και  η – φη μι σμέ νη άλ λω στε
για τη λα ϊ κό τη τα και δη μο κρα τι κό τη τά της - αμε ρι -
κα νι κή Γε ρου σία!  

Στο άρ θρο πε ρισ σεύ ει το ει ρω νι κό ύφος ενά ντια
στο μα ζι κό λαϊ κό μπο λι βα ρια νό κί νη μα, αφού το
εκτε τα μέ νο σχέ διο απο στα θε ρο ποί η σης της χώ ρας
που εφαρ μό ζει εδώ και μέ ρες η ολι γαρ χία μα ζί με
τον αμε ρι κά νι κο ιμπε ρια λι σμό (τε χνη τές ελ λεί ψεις
στα βα σι κά κα τα να λω τι κά αγα θά, εκ κλή σεις από
κα νά λια όπως το ιδιω τι κό «Glo bovi sion» για ένο πλη
βία ακό μα και δο λο φο νία του Τσά βες, ει κό νες του
CNN με τον Τσά βες δί πλα στον αρ χη γό της «Αλ Κά -
ι ντα») εμ φα νί ζε ται εμ μέ σως σαν μια ένο χη φα ντα σί -
ω ση του Τσά βες, ενώ τέ λος και η μπο λι βα ρια νή
ηγε σία που πρό σφα τα επα νε ξε λέ γη για πολ λο στή
φο ρά με το πρω το φα νές 63% και μά λι στα στη βά -
ση του δη μο κρα τι κό τε ρου Συ ντάγ μα τος στον κό -
σμο, εμ φα νί ζε ται σαν μια στρα τιω τι κή κά στα που
θέ λει να γα ντζω θεί στην εξου σία!

Κα ταγ γέλ λου με στους έλ λη νες ερ γα ζό με νους
και στη νε ο λαία αυ τό το άρ θρο της «Αυ γής» και κα -
λού με για άλ λη μια φο ρά σε συ μπα ρά στα ση και αλ -
λη λεγ γύη στον αγω νι ζό με νο ενά ντια στον ιμπε ρια -
λι σμό και την ολι γαρ χία λαό της Βε νε ζουέ λας.

ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΚΑΜ ΠΑ ΝΙΑ 

«ΚΑ ΤΩ ΤΑ ΧΕ ΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕ ΝΕ ΖΟΥΕ ΛΑ!» 
(“HANDS OFF VE NEZUE LA!” 

www.handsoffve nezue la.org)  
e-mail : sta ma ti skar@yahoo.gr

ΤΗ Λ:  210- 8211628, 6947038482 

ΝΤΡΟ ΠΗ!
Η «ΑΥ ΓΗ» ΣΤΗΝ

ΥΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ 

ΤΗΣ ΟΛΙ ΓΑΡ ΧΙ ΑΣ

ΣΤΗ ΒΕ ΝΕ ΖΟΥΕ ΛΑ
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Με μια τε ρά στια δια δή λω ση «υπο δέ χτη κε» το
αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ιτα λίας τον Μπους στην
Ρώ μη το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το. 

Ο Μπους πή γε στην Ιτα λία ύστε ρα από πρό -
σκλη ση του Ρο μά νο Πρό ντι, του πρω θυπουρ γού
της Κε ντρο α ρι στε ρής Κυ βέρ νη σης της Ιτα λίας  -
μι ας κυ βέρ νη σης στην οποία συμ με τέ χει και η
«ρι ζο σπα στι κή» Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση του
Φα ού στο Μπερ τι νό τι.

Η Επα νί δρυ ση εί χε παί ξει τα προ η γού με να
χρό νια βα σι κό ρό λο στο ξε δί πλω μα του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος στην Ιτα λία. Στα μά τια των
εκα το ντά δων χι λιά δων οπα δών και ψη φο φό ρων
του η επί σκε ψη του Μπους ήταν μια πρώ του με -
γέ θους προ δο σία. Και δυ στυ χώς δεν εί ναι ού τε η
πρώ τη, ού τε η τε λευ ταία. Η Ιτα λία του Πρό ντι
συ νε χί ζει να συμ με τέ χει στον πό λε μο του Αφγα -
νι στάν. Πριν από λί γους μή νες έδω σε την συ γκα -
τά θε σή της για την επέ κτα ση της αμε ρι κα νι κής
στρατιω τι κής βά σης στην Βι τσέ ντζα. 

Τα κόμ μα τα της αρι στε ράς που συμ με τέ χουν
στην κυ βέρ νη ση προ σπά θη σαν να τρορ πι λί σουν
την αντι πο λε μι κή δια δή λω ση του Σαβ βά του και
να δια λύ σουν το κί νη μα ορ γα νώ νο ντας μια δι κή
τους «αντι πο λε μι κή» συ γκέ ντρω ση στην Πλά τσα
ντι Πό πο λο της Ρώ μης. Αλ λά, όπως φαί νε ται και
από το γράμ μα που ακο λου θεί, η μπλό φα δεν
έπια σε.

«Το αντι πο λε μι κό κί νη μα νί κη σε την Κυ βέρ νη -
ση του Πρό ντι 100-1

Η φο βε ρή δια δή λω ση της 9ης Ιο ύ νη ξε πέ ρα σε
κα τά πο λύ τις προσ δο κί ες μας.

150.000 άν θρω ποι στους δρό μους, με μια ξε -
κά θα ρη πλατ φόρ μα ενά ντια στον Μπους, τον
εγκλη μα τία, ενά ντια στον πα γκο σμιο ποι η μέ νο
πό λε μο και τον μι λι τα ρι σμό της κυ βέρ νη σης του
Πρό ντι απο τε λούν μια αι σθη τή επι τυ χία.

Οι γραμ μα τείς των φι λο κυ βερ νη τι κών κομ μά -
των της αρι στε ράς, χω ρίς κό σμο, εγκα τα λεί φθη -
καν ακό μα και από τους ίδιους τους αγω νι στές
τους οι οποί οι συμ με τεί χαν μα ζι κά στην αντι κυ -
βερ νη τι κή δια δή λω ση.

Η ανα λο γία ανά με σα στους αριθ μούς (1-100)
κλεί νει μια για πά ντα τις δι ε νέ ξεις για τα υπο τι θέ -
με να «δύο κι νή μα τα». 

Χθες υπήρ χε ΕΝΑ ΜΟ ΝΟ ΑΝΤΙ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΟ ΚΙ -
ΝΗ ΜΑ και εί ναι η συ νέ χεια της ισχυ ρής μας αντί -
θε σης στον πό λε μο (όποι ος και να τον κά νει) των
τε λευ ταί ων χρό νων, ενά ντια στον μι λι τα ρι σμό,
ενά ντια στις βά σεις και τις στρα τιω τι κές δα πά -
νες.

Η απά ντη ση της κυ βέρ νη σης με τά την δια μά -
χη ήταν απα ρά δε κτη. Ο Πρό ντι δή λω σε, με έναν
υπε ρο πτι κό και αυ το κτο νι κό τρό πο, ότι η στρα -
τιω τι κή Αμε ρι κα νι κή Βά ση Νταλ Μο λιν στην Βι -
τσέ ντζα θα χτι στεί. Κά νει λά θος: δεν θα χτι στεί,
ού τε τώ ρα, ού τε πο τέ στο μέλ λον.

Στο τέ λος της δια δή λω σης κά ποι ες μι κρές συ -
γκρού σεις, που πε ρι λάμ βα ναν με ρι κές δε κά δες
αν θρώ πους που δεν εί χαν σχέ ση με τους διορ -
γα νω τές της δια δή λω σης, χρη σι μο ποι ή θη καν για
να θά ψουν την επι τυ χία του κι νή μα τος και να
κρύ ψουν την φι λο κυ βερ νη τι κή απο τυ χία. Αλ λά
αυ τό δεν εί ναι πα ρά ένα προ πέ τα σμα κα πνού
που γρή γο ρα θα εξα φα νι στεί.

Το ιδιαί τε ρο νέο εί ναι ότι το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα έδει ξε χθες, για μια ακό μα φο ρά, την δύ να μή
του και την απο φα σι στι κό τη τά του ενά ντια σε μια
κυ βέρ νη ση που όπως και του Μπερ λου σκό νι,
ακο λου θεί  πο λι τι κή πο λέ μου και  μι λι τα ρι σμού».

Πι έ ρο Μπερ νό κι
Συ νο μο σπον δία Κό μπας

Tο κίνημα στο Pόστοκ
Ο

ι κι νη το ποιή σεις που ορ γα νώ θη καν στο
Ρό στοκ ενά ντια στους G8 την πε ρα σμέ -
νη βδο μά δα ήταν ένα βή μα μπρος για

το αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα και για όλο τον κό -
σμο που πα λεύ ει ενά ντια στην κα πι τα λι στι κή
πα γκο σμιο ποί η ση. Ηταν μια κα θα ρή από δει ξη
ότι 6 χρό νια με τά τη Γέ νο βα, το κί νη μα έχει δο -
κι μα στεί, έχει πε ρά σει τις φά σεις και τις δο κι -
μα σί ες του, αλ λά εί ναι πα ρόν και ζω ντα νό και
εξα κο λου θεί να συ σπει ρώ νει και να εμπνέ ει μυ -
ριά δες κό σμου. 

Πα ρα μο νές των δια δη λώ σε ων, όλος σχε δόν
ο επί ση μος πο λι τι κός κό σμος, ανα λυ τές, ΜΜΕ,
μι λού σαν για «κρί ση», απο στρά τευ ση και αδι έ -
ξο δα του κι νή μα τος, για τα δρα κό ντεια μέ τρα
που όφει λε (φυ σι κά) να λά βει η γερ μα νι κή
αστυ νο μία για να μην έχου με πα ρα τρά γου δα
κλπ. Ένας τε ρά στιος φρά κτης υψώ θη κε γύ ρω
από το χώ ρο της συ νό δου στο θέ ρε τρο Χάι λι -
γκε νταμ και χι λι ά δες ει δι κοί αστυ νο μι κοί τύ που
«ρό μπο κοπ» εγκα τα στά θη καν στην πό λη και τα
πε ρί χω ρα έτοι μοι να συ ντρί ψουν κά θε ανταρ -
σία. Όμως το κί νη μα δεν εί χε ακό μη μι λή σει.

Η αρ χή έγι νε το Σάβ βα το 2 Ιο ύ νη με τη με γά -
λη δια δή λω ση στο Ρό στοκ. Εκα το ντά δες πούλ -
μαν με δια δη λω τές κα τά κλυ σαν την πό λη από
κά θε γω νιά της Γερ μα νί ας. Όταν το πο τά μι ξε -
τυ λί χτη κε, 80.000 κό σμου βα δί σα με από δύο δι -
α φο ρε τι κές προ συ γκε ντρώ σεις που τε λι κά συ -
να ντή θη καν στο λι μά νι. Η ατμό σφαι ρα μύ ρι ζε
Γέ νο βα. Δύο γι γά ντιοι πλα στι κοί χι ο νάν θρω ποι
της Gre en pe a ce, έστελ ναν το δι κό τους μή νυ μα
για την κλι μα τι κή αλ λα γή. Κλό ουν, ξυ λο πό δα -
ροι, βα νά κια με μου σι κές, κα λό γριες, συν δι κά τα
και ορ γα νώ σεις της αρι στε ράς, νε ο λαία, έφτια -
χναν το μω σα ϊ κό. Οι πο λύ χρω μες ση μαί ες «PA -
CE» ανέ μι ζαν πλάι σε πα νώ ερ γα τι κών σω μα τεί -
ων,  η φι γού ρα της Ρό ζας Λού ξε μπουργκ έπαιρ -
νε τη δι κή της εκ δί κη ση  ξε προ βάλ λο ντας πλάι
στα πα νώ του Αρι στε ρού κόμ μα τος, (το οποίο
ετοι μά ζε ται για το ιδρυ τι κό του συ νέ δριο) και εί -
χε μια ομο λο γου μέ νως εντυ πω σια κή σε μέ γε θος
και εν θου σια σμό πα ρου σία. Η Συμ μα χία Στα μα -
τή στε Τον Πό λε μο δια δή λω σε με το μπλοκ του
διε θνούς αντι πο λε μι κού κι νή μα τος.

Φθά νο ντας στο λι μά νι δε μας πε ρί με νε μό νο
η εξέ δρα, όπου γί νο νταν χαι ρε τι σμοί και ανα -
κοι νώ σεις, αλ λά και μια δυ σά ρε στη έκ πλη ξη,
κα θώς η αστυ νο μία δεν άρ γη σε να επι τε θεί
στους δια δη λω τές, κό βο ντας στα δύο τα
μπλοκ. Με ρι κές δε κά δες (δι καιο λο γη μέ νες) πέ -
τρες ήταν αρ κε τές για να αρ χί σουν τα όρ γα να.
Η βρα διά έκλει σε άδο ξα με μά νι κες, σπρέι και
συλ λή ψεις, κα θώς ο Γουόλ ντεν Μπέλ λο έδι νε
μια εμπνευ σμέ νη ομι λία, αλ λά και πεί σμα από
τη με ριά των δια δη λω τών. Οι κι νη το ποιή σεις
δεν τέ λει ω σαν, εί χαν μό λις αρ χί σει.

Στο κά μπινγκ του Ρό στοκ όπου μεί να με φαι -
νό ταν πό σο μα ζι κή ήταν η κι νη το ποί η ση. Εκα το -
ντά δες στρέμ μα τα εί χαν κα λυ φθεί από σκη νές,
οχή μα τα και ό,τι άλ λο μπο ρείς να φα ντα στείς,

χι λι ά δες κό σμος που πε ρί με νε υπο μο νε τι κά
στις πε λώ ριες ου ρές, όμως κα νείς δεν δια μαρ -
τυ ρό ταν. Η ει κό να που ερ χό ταν από τα ΜΜΕ
ήταν εξορ γι στι κή: «Βία-Χά ος-Αναρ χία» ήταν το
πα ρα σύν θη μα, χο ντρά ψέ μα τα, το Ρό στοκ στην
πραγ μα τι κό τη τα σή μαι νε πο λύ πε ρισ σό τε ρα.

Η επό με νη μέ ρα προέ βλε πε μια σει ρά από
γε γο νό τα: σε μι νά ρια, αντι πο λε μι κή συ νέ λευ ση,
με γά λη εκ δή λω ση του Αρι στε ρού κόμ μα τος
στο Bad Do be ran, μά θα με ότι οι χθε σι νοί συλ -
λη φθέ ντες εί χαν αφε θεί ελεύ θε ροι.  Αρ κε τός
κό σμος έφευ γε, έπρε πε να επι στρέ ψει στις
δου λε ι ές του.  Όμως το πνεύ μα της δια δή λω -
σης και της συλ λο γι κό τη τας δεν εί χε εξα τμι -
στεί, οι κι νη το ποιή σεις θα συ νέ χι ζαν.

Συνθήματα

Τη Δευ τέ ρα, 4 Ιο ύ νη εί χε προ γραμ μα τι στεί
αντι ρα τσι στι κή πο ρεία από ένα κέ ντρο κρά τη -
σης προ σφύ γων προς το Ρό στοκ. Η αστυ νο μία,
με φου σκω μέ νο το ηθι κό από τη λά σπη των
ημε ρών προ σπά θη σε να την βγά λει πα ρά νο μη.
Όμως πά νω από 6.000 ακτι βι στές τε λι κά συ γκε -
ντρώ θη καν (οι διορ γα νω τές εί χαν δη λώ σει
στους μπά τσους ότι πε ρί με ναν 2.000) και μέ χρι
τις 6 το από γευ μα δι εκ δί κη σαν το δι καίω μα στο
να δια δη λώ νεις, κυ ριο λε κτι κά δι εκ δί κη σαν τους
δρό μους φω νά ζο ντας αντι ρα τσι στι κά και άλ λα
συν θή μα τα: «Σε ποι όν ανή κουν οι δρό μοι; -Σε
μας! Σε ποι όν ανή κει ο κό σμος; - Σε μας!», με -
τα φρά ζε ται το σύν θη μα. 

Τα επει σό δια δεν έλει ψαν (ού τε οι προ κλή -
σεις της αστυ νο μί ας, με τις μά νι κες νε ρού και
τα ψε κά σμα τα), όμως η με γά λη ει κό να ήταν αυ -
τή που ερ χό ταν από το πλή θος του κό σμου που
δια δή λω νε. Οι εντυ πώ σεις εί χαν ήδη αντι στρα -
φεί. Δεν ήταν μια χού φτα «ακραί οι που δη -
μιουρ γού σαν επει σό δια», αλ λά χι λι ά δες, με τη
φα νε ρή συ μπα ρά στα ση ακό μη πε ρισ σό τε ρων
απλών αν θρώ πων, η αστυ νο μι κή επι χεί ρη ση εί -
χε αρ χί σει να χω λαί νει.

Την Τρί τη, οι δε ξι ές φυλ λά δες το γύ ρι σαν
στην κλά ψα: «Εκα το ντά δες αστυ νο μι κοί τραυ -
μα τί ες. Πού εί ναι το κρά τος»; Κοί τα ποι ος μι λά -
ει... Τα νέα έφτα σαν γρή γο ρα, ο Μπους έρ χε ται
τε λι κά σή με ρα. Αρ κε τός κό σμος αυ θόρ μη τα
επι χει ρεί να τρέ ξει να τον «υπο δε χθεί»  ανα λό -
γως στο Ro stock La a ge, λί γοι τα κα τα φέρ νουν.

Κι έτσι φτά σα με στην Τε τάρ τη, τη μέ ρα που
εί χαν προ γραμ μα τι στεί οι απο κλει σμοί των δρό -
μων. Από νω ρίς το πρωί, ο κό σμος συ νέ ρεε από
τα κά μπινγκ προς τα κα θο ρι σμέ να ση μεία προ -
συ γκέ ντρω σης από όπου θα ξε δι πλώ νο νταν τα
μπλό κα. Στο Addmanscha gen, ση μείο συ νά ντη -
σης για το κά μπινγκ του Ρόστοκ, κά ποια στιγ μή
εί χαν μα ζευ τεί 6.000 άν θρω ποι, στο Red de lich
3.000. Οι επι χει ρή σεις με τα μπλό κα εί χαν τε ρά -
στια επι τυ χία. Οι δια δη λω τές ανα πτύσ σο νταν
ανά  πέ ντε ομά δες (γι’αυ τό και ονο μά στη κε «τα -
κτι κή των 5 δα κτύ λων» της πα λά μης), δι έ σχι ζαν

τα χω ρά φια με τα κα λα μπό κια και κα τέ λη γαν σε
συ γκε κρι μέ να ση μεία όπου θα επι χει ρού σαν το
μπλό κο. Η αστυ νο μία μά ταια ψέ κα ζε και κα τά -
βρε χε τις φυ τεί ες, παί ζο ντας κυ νη γη τό στους
αχα νείς αγρούς και χά νο ντας τα αυ γά και τα
κα λά θια μα ζί. Σύ ντο μα όλοι οι δρό μοι πρό σβα -
σης στο χώ ρο των G8 εί χαν κλεί σει. Αρ κε τός
κό σμος έμει νε όλο το βρά δυ στο δρό μο, τα
ΜΜΕ αυ τή τη φο ρά εί χαν θε τι κό ρό λο μια και η
αστυ νο μία  κό λω νε να επι τε θεί μπρο στά στις
κά με ρες. Ο κό σμος πα νη γύ ρι ζε.

Δεν ήταν όμως μό νο ζή τη μα ορ θής στρα τιω -
τι κής ορ γά νω σης, η υπε ρο χή του κι νή μα τος
ήταν κυ ρί ως πο λι τι κή. Η τα κτι κή πέ τυ χε για τί
συμ με τεί χε με γά λος αριθ μός ακτι βι στών και όχι
μό νο οι 2.000 απο φα σι σμέ νοι του μαύ ρου
μπλοκ, η διαί ρε ση ανά με σα στους «πο λι τι σμέ -
νους» δια δη λω τές του Σαβ βά του και τη «σά ρα
και τη μά ρα» δεν έπια σε. Οι κά τοι κοι της πε ριο -
χής μα ζεύ τη καν και χει ρο κρο τού σαν τα μπλό -
κα, κά ποιοι μοί ρα ζαν μπου κά λια με νε ρό στους
δια δη λω τές, για τί η κοι νή γνώ μη, πα ρά τις ψευ -
τι ές και την προ βο κα το ρο λο γία ου σια στι κά σι -
χαί νε ται τους G-8 και τα πα ζά ρια τους, κι αυ τό
έχει ιδιαί τε ρη ση μα σία. Το Ρό στοκ εί ναι μια πό -
λη της πρώ ην Ανα το λι κής Γερ μα νί ας που χτυ -
πή θη κε άγρια από την οι κο νο μι κή κρί ση, με
ναυ πη γεία που κλεί νουν, με άνερ γους λι με νερ -
γά τες, οι νε ο να ζί εί χαν προ σπα θή σει επα νει -
λημ μέ να να κερ δί σουν από τη δυ σα ρέ σκεια.
Όμως στη διάρ κεια των εκ δη λώ σε ων δεν τους
έπαιρ νε να ορ γα νώ σουν αντι δια δή λω ση, αρ κέ -
στη καν να κα λέ σουν σε μια συ γκέ ντρω ση – φιά -
σκο στο Βε ρο λί νο, πα ρέα με την αστυ νο μία.
Αντί θε τα, οι μα ζι κές ορ γα νώ σεις της πό λης, τα
συν δι κά τα, τα αντι πο λε μι κά δί κτυα ήταν με
τους δια δη λω τές. Αυ τή ήταν η μυ ρω διά της Γέ -
νο βα. Στην αντι σύ νο δο που ορ γα νώ θη κε (μάλ -
λον ατυ χώς χρο νι κά) 5 έως 7 Ιο ύ νη, κό σμος
ηλιο καμ έ νος και κα τα βρεγ μέ νος κα τέ φθα νε
από τα μπλό κα για να συ ζη τή σει τα με γά λα ζη -
τή μα τα. Η βρα δι νή συ ζή τη ση για πα ρά δειγ μα,
με τη Suzan Ge or ge, τον Alex Cal li ni cos  και τον
John Hol loway εί χε θέ μα την εναλ λα κτι κή προ ο -
πτι κή του κι νή μα τος απέ να ντι στην κα πι τα λι στι -
κή πα γκο σμιο ποί η ση. 

Στο Ρό στοκ οι G-8 και οι προ στά τες και απο -
λο γη τές τους ξε μπρο στιά στη καν πα νη γυ ρι κά,
δεν εί ναι μό νο οι δια πι στώ σεις για τα πλα κώ μα -
τα και τις αντι φά σεις τους, εί ναι και ότι το δυ -
να μι κό που τους αμ φι σβη τεί συ νει δη τά από τα
κά τω εί ναι πα ρόν και ζω ντα νό, σε όλες τις πο λι -
τι κές και ορ γα νω τι κές πα ραλ λα γές του. Αυ τό
το δια κύ βευ μα κερ δή θη κε από το κί νη μα, γι’αυ -
τό και το κρα τού με νο για τους ακτι βι στές της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα και της Συμ μα χί ας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο, στο Ρό στοκ, στην Αθή να
και πα ντού εί ναι πως ό,τι κά να με άξι ζε τον κό -
πο, κι ακό μα πιο πο λύ αξί ζει να συ νε χί σου με.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

PΩMH: 9 Iούνη

Kίνημα-Πρόντι,
100-1



M
ε πα νη γυ ρι κή εκ δή λω ση στην
πλα τεία Kο τζιά γιόρ τα σε 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 και την απόρ ρι ψη της απέ λα σής
του στη χού ντα του Πα κι στάν. Eκα το -
ντά δες πα κι στα νοί και συ μπα ρα στά τες
συ γκε ντρώ θη καν το από γευ μα της Kυ -
ρια κής 10 Iο ύ νη για να γιορ τά σουν τη
με γά λη αυ τή νί κη ενά ντια στην προ σπά -
θεια της πα κι στα νι κής πρε σβεί ας και
της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή να τι μω ρή -
σουν τον άν θρω πο που πρω το στά τη σε
στην απο κά λυ ψη του σκαν δά λου των
απα γω γών.

H γιορ τή ξε κί νη σε με τα εγκαί νια των
νέ ων γρα φεί ων της Πα κι στα νι κής Kοι -
νό τη τας δί πλα στο δη μαρ χείο. Tα τε -
λευ ταία δυο χρό νια, η δυ να μι κή αντί -
στα ση της Kοι νό τη τας στις σκευω ρί ες
της πα κι στα νι κής πρε σβεί ας και η μά χη
για να μην πε ρά σει η ισλα μο φο βία της
κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή, έχει συ σπει -
ρώ σει τους πα κι στα νούς γύ ρω από την
κοι νό τη τά τους. Δείγ μα αυ τής της συ -
σπεί ρω σης εί ναι και τα νέα με γα λύ τε ρα
γρα φεία της κοι νό τη τας στο κέ ντρο
της Aθή νας.

Aμέ σως με τά, στην εξέ δρα που εί χε
στη θεί στην πλα τεία Kο τζιά πή ραν το λό -
γο δε κά δες συ μπα ρα στά τες του Tζα βέντ
Aσλάμ, μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης, εκ πρό -
σω ποι ορ γα νώ σε ων, συν δι κά των και κομ -
μά των της αντι πο λί τευ σης. Oλοι στά θη -
καν στο θάρ ρος της πα κι στα νι κής κοι νό -
τη τας και δή λω σαν ότι θα συ νε χί σουν να
εί ναι στο πλευ ρό της μέ χρι να τι μω ρη -
θούν οι πραγ μα τι κοί ένο χοι των απα γω -
γών.

O Aρης Mου σι ώ νης, βου λευ τής Σερ -
ρών του ΠA ΣOK μί λη σε για τη συμ βο λή
ολό κλη ρου του ελ λη νι κού λα ού στην
αθώ ω ση του Tζα βέντ ενώ ο Γιώρ γος
Θε ο δώ ρου, από την Kομ μα τι κή Oρ γά -
νω ση Aθή νας του KKE τό νι σε ότι από
τη με ριά του KKE θα συ νε χι στεί η προ -
σπά θεια να δυ να μώ νει η ενό τη τα της
ερ γα τι κής τά ξης για τη νο μι μο ποί η ση
των με τα να στών, για το δι καίω μα στη
δου λε ιά, για το δι καίω μα στη μόρ φω -
ση, στη σύ ντα ξη, στην υγεία, για τα δη -
μο κρα τι κά δι καιώ μα τα.

O Γιώρ γος Aλε βυ ζά κης, εκ πρό σω πος

της Γραμ μα τεί ας Mε τα να στών της
ΓΣEE εί πε ότι σή με ρα εί ναι μια νί κη της
δη μο κρα τί ας και της ερ γα τι κής τά ξης
αλ λά ότι ο αγώ νας χρειά ζε ται συ νέ χεια
κα θώς η πα κι στα νι κή πρε σβεία έχει
στεί λει 200 ονό μα τα πα κι στα νών στην
πε ρι φέ ρεια για να μην τους δο θούν
άδειες πα ρα μο νής.

O Aντώ νης Kαρ ράς, υπεύ θυ νος Tο -
μέα Aν θρω πί νων Δι καιω μά των του ΠA -
ΣOK υπο σχέ θη κε με τη σει ρά του τη
συ νέ χεια του αγώ να, ενώ ο Δη μή τρης
Σου λι ώ της, μέ λος της συ ντο νι στι κής
επι τρο πής της «Δη μο κρα τι κής Συ σπεί -
ρω σης για τις Λαϊκές Eλευθερίες και
την Aλ λη λεγ γύη» τό νι σε ότι η κα τα πά -
τη ση των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των
και ελευ θε ριών δεν θα πε ρά σει.

Mε δυ να τά χει ρο κρο τή μα τα υπο δέ -
χτη καν οι συ γκε ντρω μέ νοι τον Γιάν νη
Ση φα κά κη, συ ντο νι στή της Συμ μα χί ας
Στα μα τή στε τον Πό λε μο που θύ μι σε την
διε θνή κα μπά νια αλ λη λεγ γύ ης στον Tζα -
βέντ και την συ μπα ρά στα ση ολό κλη ρου
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος και μί λη σε
για τα μέ τω πα της υπό θε σης των απα -
γω γών που εί ναι ακό μα ανοι χτά.

H Aλε ξία Tσού νη, από τη Διε θνή
Aμνη στία, μί λη σε για το αί τη μα να τι μω -
ρη θούν πα ρα δειγ μα τι κά οι ένο χοι για
τις απα γω γές, ενώ ο Γιάν νης Bάρ λας,
από την Πρω το βου λία Eνά ντια στις
Aπα γω γές πε ρι έ γρα ψε το πλαί σιο της
τρο μοϋ στε ρί ας που στή νε ται διε θνώς.

O Πέ τρος Kων στα ντί νου, συ ντο νι -
στής της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA, μί -
λη σε για το θάρ ρος των 28 απα χθέ -
ντων πα κι στα νών και την συ νε χι ζό με νη
προ σπά θεια να κου κου λω θεί το σκάν -
δα λο των απα γω γών ενώ ο Aλέ κος
Aλα βά νος, πρό ε δρος του ΣYN, επαί νε -
σε τους πα κι στα νούς που στά θη καν
στο πλευ ρό του Tζα βέντ κό ντρα στις
πι έ σεις της πρε σβεί ας.

O Nα ϊμ Eλ γα ντούρ, πρό ε δρος της
Mου σουλ μα νι κής Eνω σης Eλ λά δας κά -
λε σε όλους τους συ γκε ντρω μέ νους στο
επό με νο ρα ντε βού του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος, στη δια δή λω ση της 12 Iο ύ λη
για τον εορ τα σμό του ενός χρό νου από
τη νί κη της Xεζ μπο λάχ και την ήτ τα του
Iσ ρα ήλ στο Λί βα νο, ενώ ο Γιώρ γος
Γκου ντού νας και ο Φρα γκί σκος Pα γκού -
σης, δι κη γό ροι της Πα κι στα νι κής Kοι νό -

τη τας μί λη σαν για την εμπει ρία τους δί -
πλα στην πα κι στα νι κή κοι νό τη τα και
στον Tζα βέντ, για τα ψέ μα τα της πρε -
σβεί ας και της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή
κα θώς και για τη σκαν δα λώ δη προ σπά -
θειά τους να κλεί σουν την υπό θε ση των
απα γω γών με πα ρα νο μί ες για να στα -
μα τή σουν οι έρευ νες.

Aνά με σα στις ομι λί ες ο πα κι στα νός
τρα γου δι στής Iμπρα χίμ Φεζ ξε σή κω νε
με τα τρα γού δια του τον κό σμο που χει -
ρο κρο τού σε και φώ να ζε συν θή μα τα.
Tε λευ ταί ος ανέ βη κε στην εξέ δρα ο Tζα -
βέντ Aσλάμ λέ γο ντας "Bλέ πω όλους
τους συ μπα ρα στά τες σή με ρα που ήταν
πά ντα μα ζί μας, που μας έδω σαν δύ να -
μη. Eνα πο λύ με γά λο ευ χα ρι στώ σε
όλους. Eμείς έχου με κου ρά γιο και εσείς
έχε τε κου ρά γιο. Θα συ νε χί σου με. Δεν
θα αφή σου με κα νέ να να κά νει πα ρα νο -
μί ες και να πα ρα βιά ζει τα δι καιώ μα τά
μας. Θα συ νε χί σου με μέ χρι να τι μω ρη -
θούν οι ένο χοι, μέ χρι να πά ρου με τε λι -
κή δι καιο σύ νη, μέ χρι να νι κή σου με. Δεν
εί μα στε κου ρα σμέ νοι, εί μα στε δυ να τοί".

Λένα Bερδέ

Νο 7716

Στις 12 Ιο ύ λη κλεί νει ένας
χρό νος από την κή ρυ ξη του
πο λέ μου του Ισ ρα ήλ ενά ντια
στον Λί βα νο. Τό τε η Αντί στα -
ση του λι βα νέ ζι κου λα ού οδή -
γη σε σε μια ήτ τα το Ισ ρα ήλ
και έδω σε αυ το πε ποί θη ση
στην Αντί στα ση σ’ ολό κλη ρη
την πε ριο χή για να συ νε χί σει
τον αγώ να της. 

Σή με ρα, το Ισ ρα ήλ προ -
σπα θώ ντας να πά ρει τη ρε -
βάνς βομ βαρ δί ζει τη Λω ρί δα
της Γά ζας και ει σβάλ λει στη
Δυ τι κή Όχθη. Ενώ στον Λί βα -
νο οι Πα λαι στί νιοι που ζουν
στους προ σφυ γι κούς κα ταυ -
λι σμούς δο λο φο νού νται ανε -
ξέ λε γκτα και ανα γκά ζο νται να
ξα να πά ρουν το δρό μο της
προ σφυ γιάς. 

Εί ναι δε δο μέ νες οι ευ θύ νες
της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης σε
αυ τές τις σφα γές. Συμ με τέ χει
στην � Πο λυε θνι κή Δύ να μη�
στο Λί βα νο και δεν αντι δρά
στον οι κο νο μι κό απο κλει σμό
που έχει επι βάλ λει η Ευ ρω πα ϊ -
κή Ένω ση στον λαό της Πα -
λαι στί νης επει δή διά λε ξε σαν
κυ βέρ νη ση τη Χα μάς.

Στις πλά τες του πα γκό σμιου
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος πέ -
φτει ξα νά το κα θή κον να ξε ση -
κω θεί ενά ντια σ’ αυ τήν τη φρί -
κη και να απαι τή σει “Λευ τε ριά
στην Πα λαι στί νη”.

Τα συν δι κά τα έχουν πρω το -
στα τή σει μέ χρι σή με ρα στην
αντι πο λε μι κή δρά ση. Πέρ σι,
μέ σα στο κα τα κα λό και ρο ορ -
γα νώ σα με σε συ νερ γα σία με
τα αντι πο λε μι κά κι νή μα τα και
τις ορ γα νώ σεις των Λι βα νέ ζων
και των Πα λαι στί νι ων συλ λα λη -
τή ρια ενά ντια στην ισ ρα ηλι νή
ει σβο λή. Το ίδιο πρέ πει να κά -
νου με ξα νά και σή με ρα.

Όλοι στις 12 Ιο ύ λη στο συλ -
λα λη τή ριο προς την πρε σβεία
του Ισ ρα ήλ!

Δημή τρης Τσου κα λάς, 
πρ. πρό ε δρος ΟΤΟΕ 

Kλι μα κώ νο νται οι επι θέ σεις της αστυ νο μί ας σε βά -
ρος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας Eλ λά δος και των
συ μπα ρα στα τών τους, κα θώς η κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή επι χει ρεί να βά λει την υπό θε ση των απα γω γών
στο αρ χείο της δι καιο σύ νης. Tην προ η γού με νη βδο -
μά δα τρεις αστυ νο μι κοί του τμή μα τος Oμο νοίας κα -
τέ θε σαν μή νυ ση στον Πέ τρο Kων στα ντί νου, συ ντο νι -
στή της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA για "προ σβο λή της
τι μής και της αξιο πρέ πει άς" τους. Oι "αξιο πρε πείς"
αστυ νο μι κοί προ σβλή θη καν για τί ο Πέ τρος εί χε υπε -
ρα σπι στεί έναν πα κι στα νό με τα νά στη που κα τήγ γει λε
ότι οι συ γκε κρι μέ νοι αστυ νο μι κοί του εί χαν κλέ ψει τα
χρή μα τά του!

"Στις 19 Δε κέμ βρη 2006 γύ ρω στις 6.30μμ πή γα πί -
σω από το Δη μαρ χείο της Αθή νας με τά από ει δο ποί -
η ση της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Ελ λά δος ότι κά -
ποιοι που δή λω ναν αστυ νο μι κοί εί χαν κά νει έρευ να
στον Πα κι στα νό με τα νά στη Zια ράτ Aλί και του αφαί -
ρε σαν τα λε φτά του δώ ρου του", μας εί πε ο Πέ τρος
Kων στα ντί νου. Βρή κα τον Πα κι στα νό με τα νά στη τρο -

μο κρα τη μέ νο. Oταν έκα να φα σα ρία για την κλο πή,
μου απά ντη σε ένας κύ ριος από μια ομά δα τριών ατό -
μων που βρί σκο νταν εκεί: 'Κα λά πως εσύ πι στεύ εις
ένα Πα κι στα νό με τα νά στη και όχι εμέ να που εί μαι
αστυ νο μι κός;' και τρά βη ξε το μπου φάν του για να
μου δεί ξει το πι στό λι με φα νε ρά απει λη τι κό τρό πο.

H πα ρου σία των MME που ει δο ποί η σα και ήρ θαν
λί γο με τά στο χώ ρο ανά γκα σε τους αστυ νο μι κούς
να πά με στο τμή μα. Eξω από το τμή μα έκα ναν δη λώ -
σεις για το γε γο νός. Eνώ η κα ταγ γε λία του πα κι στα -
νού που κα τέ θε σε τό τε μή νυ ση στους αστυ νο μι -
κούς, υπο τί θε ται ότι οδή γη σε σε επέμ βα ση του τμή -
μα τος Eσω τε ρι κών Yπο θέ σε ων, όμως πο τέ δεν έγι νε
κά ποια δί ω ξη ενα ντίον τους.

H μή νυ ση των αστυ νο μι κών ενα ντίον μου, που μά λι -
στα λέ νε ότι "ανα κά λυ ψαν" το όνο μά μου από δη μο σι εύ -
μα τα στην Eλευ θε ρο τυ πία και δη λώ σεις μου στο ME GA,
γί νε ται πα ράλ λη λα  με την βα ρύ νου σας ση μα σί ας δί ω -
ξης για κα τα σκο πεία σε βά ρος δη μο σιο γρά φων της
εφη με ρί δας ΠΡΩ ΤΟ ΘΕ ΜΑ που έφε ραν στο φως την

εμπλο κή της ΕΥΠ στις απα γω γές. Οσες 'τυ χαί ες ιστο ρί -
ες' και να στή σει το ακού ρα στο πα ρα κρά τος εν κρά τος
του κ.Β.Πο λύ δω ρα εμείς δεν θα κου ρα στού με να κα ταγ -
γέ λου με τις απα γω γές και τις προ σπά θει ες τρο μο κρά τη -
σης των πα κι στα νών".

Tην ίδια στιγ μή η αστυ νο μία προ χω ρά σε συλ λή -
ψεις με λών της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας. "Tην προ -
η γού με νη Πα ρα σκευή δύο επί λε κτα στε λέ χη της Πα -
κι στα νι κής Kοι νό τη τας, που στά θη καν όλο αυ τό το
διά στη μα στο πλευ ρό του Tζα βέντ Aσλάμ συ νε λή -
φθη σαν από την ελ λη νι κή αστυ νο μία χω ρίς να υπάρ -
χει λό γος, χω ρίς να τους πουν για τί", εί πε στην γιορ -
τή των Πα κι στα νών την Kυ ρια κή ο Γιώρ γος Γκου -
ντού νας, δι κη γό ρος της Kοι νό τη τας, "Mπή καν στα
σπί τια τους, τα ψά ξα νε, τους κρά τη σαν 5 ώρες,
τους απα γο ρεύ σα νε να επι κοι νω νή σου νε με δι κη γό -
ρο και με τά τους άφη σαν σαν να μη συμ βαί νει τί πο -
τα. Eί μα στε μπρο στά σε μια με θό δευ ση για να κλεί -
σει η υπό θε ση των απα γω γών. Δεν θα την αφή σου -
με να κλεί σει».

Mήνυση Aστυνομικών κατά του Π.Kωνσταντίνου

Πρωτόγνωρες

στιγμές μπροστά 

στο Δημαρχείο

της Aθήνας. 

H Kατερίνα Θωί-

δου 

και ο Mοντασέρ

Σολ συντονίζουν

την Γιορτή 

των Πακιστανών

Mαχητές της Δημοκρατίας 
σε Πακιστάν και Eλλάδα



Σ
την τέ ταρ τη βδο μά δα έχει μπει η πο -
λιορ κία του πα λαι στι νια κού κα ταυ λι -
σμού Ναχρ αλ-Μπά ρεντ στο βό ρειο Λί -

βα νο από τον λι βα νέ ζι κο στρα τό. Οχι μό νο η
κα τά στα ση δεν φαί νε ται να εκτο νώ νε ται αλ λά
προ ε τοι μά ζε ται κλι μά κω ση. Οι νε κροί έχουν
ξε πε ρά σει τους 130 και από τις δύο πλευ ρές.
Ο λι βα νέ ζι κος στρα τός συ γκε ντρώ νει ισχυ ρό -
τε ρο πυ ρο βο λι κό και τανκς ενώ ενι σχύ ει και
τα πο λε μι κά πλοία που ση μα δεύ ουν τον κα -
ταυ λι σμό. Οι πε ρισ σό τε ροι από τους 30 χι λι ά -
δες Πα λαι στί νιους που ζού σαν στον κα ταυ λι -
σμό έχουν ήδη φύ γει και έχουν στοι βα χτεί σε
κο ντι νούς αντί στοι χους προ φυ γι κούς κα ταυ -
λι σμούς. Υπο λο γί ζε ται ότι τρεις με πέ ντε χι λι -
ά δες πα ρα μέ νουν υπό πο λιορ κία.

Τη βάρ βα ρη αυ τή πο λιορ κία δι ε ξά γει ο λι -
βα νέ ζι κος στρα τός της κυ βέρ νη σης του Φου-
άντ Σι νιό ρα. Ο ίδιος στρα τός και η ίδια κυ -
βέρ νη ση δεν κή ρυ ξαν καν επι στρά τευ ση ού -
τε πο λέ μη σαν για ένα λε πτό όταν περ σι το
κα λο καί ρι το Ισ ρα ήλ ει σέ βα λε και βομ βάρ δι -
σε τον Λί βα νο. Οι Πα λαι στί νιοι στον Λί βα νο
δεν εί ναι πρώ τη φο ρά που δέ χο νται πο λιορ -
κί ες και βομ βαρ δι σμούς.

Αντί στοι χες πο λιορ κί ες έχουν υπο στεί από
όποι ον στρα τό πέ ρα σε από τον Λί βα νο. Οι
προ σφυ γι κοί κα ταυ λι σμοί φτιά χτη καν το
1948, όταν το Ισ ρα ήλ κα θώς ιδρυ ό ταν ξε ρί -
ζω σε σχε δόν ένα εκα τομ μύ ριο Πα λαι στί νιους
από τη γη τους. 120 χι λι ά δες πε ρί που κα τέ -
φυ γαν στον γει το νι κό Λί βα νο όπου δη μιουρ -
γή θη καν 15 κα ταυ λι σμοί. Σή με ρα οι κα ταυ λι -
σμοί εί ναι 12 πα ρό λο που οι πρό σφυ γες του
‘48 έκα ναν οι κο γέ νει ες αλ λά και άλ λοι Πα λαι -
στί νιοι έφτα σαν λό γω του πο λέ μου του 1967.

Οι Λι βα νέ ζοι φα σί στες εί χαν κη ρύ ξει από
την αρ χή τον πό λε μο στους Πα λαι στί νιους,
με πα ρα στρα τιω τι κές ομά δες της Φά λαγ γας
να δο λο φο νούν σύμ φω να με την αρ χή “Δεν
υπάρ χουν άμα χοι. Κά θε Πα λαι στί νια θα γεν -
νή σει κά πο τε έναν τρο μο κρά τη”. Μία από τις
πρώ τες με γά λες σφα γές του λι βα νέ ζι κου εμ -

φυ λίου έγι νε στην πο λιορ κία του  πα λαι στι -
νια κού κα ταυ λι σμού Τελ ελ-Ζά ταρ από Λι βα -
νέ ζους φα λαγ γί τες. Κα θώς οι Πα λαι στί νιοι σε
συμ μα χία με την Αρι στε ρά απο στα θε ρο -
ποιού σαν το ρα τσι στι κό κα θε στώς του Λι βά -
νου, η δε ξιά κά λε σε τη Συ ρία σε βο ή θεια. Ο
συ ρια κός στρα τός θα ήταν ο επό με νος που
θα πο λιορ κού σε τους Πα λαι στί νιους, προ -
σπα θώ ντας ταυ τό χρο να να προ κα λέ σει εμ -
φύ λιο μέ σα στους κα ταυ λι σμούς.

Eισβολή

Το 1982 ήταν η σει ρά του Ισ ρα ήλ να ει -
σβάλ λει και να προ χω ρή σει σε πο λιορ κία όχι
μό νο των κα ταυ λι σμών αλ λά ολό κλη ρης της
Βη ρυ τού. Στη διάρ κεια της πο λιορ κί ας με ταυ -
τό χρο νο ανε λέ η το βομ βαρ δι σμό, οι Λι βα νέ ζοι
φα σί στες με τη συ νερ γα σία των Ισ ρα η λι νών
κα τέ σφα ξαν πά νω από 3.000 άμα χους στους
κα ταυ λι σμούς Σά μπρα και Σα τί λα. Η ισ ρα η λι -
νή ει σβο λή του ‘82 οδή γη σε στο δι ωγ μό της
ηγε σί ας των Πα λαι στί νι ων από το Λί βα νο, με
την PLO του Γιά σερ Αρα φάτ να εγκα τα λεί πει
τη Βη ρυ τό για την Τυ νη σία. Οι Πα λαι στί νιοι
έγι ναν βο ρά για κά θε πλευ ρά των αντι μα χό με -
νων πο λι το φυ λα κών στη δε κα ε τία του ‘80.

Οι πα λαι στι νια κοί κα ταυ λι σμοί αντι με τω πί -
ζο νται ως “αυ τό νο μοι” θύ λα κες, στην πραγ -
μα τι κό τη τα σαν με γά λες φυ λα κές. Τα έρ γα
ηλε κτρι σμού, νε ρού, απο χέ τευ σης, οδο ποι ί -
ας που γί νο νται στο Λί βα νο στα μα τά νε πά ντα
στις ει σό δους των κα ταυ λι σμών. Οι Πα λαι στί -
νιοι δεν έχουν δι καίω μα νό μι μης ερ γα σί ας
στο Λί βα νο. Θε ω ρού νται “ξέ νοι” μη έχο ντας
ανα γνω ρι στεί από τον Λί βα νο, έστω με τον
με σο βέ ζι κο τρό πο που το έκα νε η Συ ρία και η
Ιορ δα νία. Αν εί σαι “ξέ νος”, για να πά ρεις
άδεια ερ γα σί ας πρέ πει ο Λί βα νος να έχει συ -
νά ψει συμ φω νία με τη χώ ρα σου. Οι Πα λαι -
στί νιοι όμως δεν έχουν “χώ ρα”. Ο μό νος τρό -
πος να κά νεις με ρο κά μα το εί ναι μέ σα στον
ίδιο τον κα ταυ λι σμό.

Ενα τμή μα των Πα λαι στί νι ων που εί χαν έρ -

θει στο Λί βα νο από την Ιορ δα νία με τά τη
σφα γή του Μαύ ρου Σε πτέμ βρη το 1970 βρί -
σκο νται σε ακό μη χει ρό τε ρη κα τά στα ση. Τα
ονό μα τα των 3000 προ σφύ γων του ‘70 δεν
υπάρ χουν σε κα μιά λί στα. Αυ τοί και τα παι διά
τους, τα τε λευ ταία 37 χρό νια δεν μπο ρούν να
ξε μυ τί σουν από τον κα ταυ λι σμό για τί θα κα -
τα λή ξουν στις φυ λα κές του Λι βά νου ως “πα -
ρά νο μοι με τα νά στες”.

Η δια κυ βέρ νη ση του Χα ρί ρι από το 1992
ως το 1998 χτύ πη σε πε ρι σό τε ρο από πο τέ
τους Πα λαι στί νιους. Ενας νέ ος νό μος απα γό -
ρευε στους “ξέ νους” αν βγουν απο το Λί βα νο
να ξα να μπούν. Ετσι χι λι ά δες Πα λαι στί νιοι
που βρί σκο νταν στη μέ ση ερ γα σι ών έμει ναν
απο κλει σμέ νοι στα σύ νο ρα. Στη δεύ τε ρη θη -
τεία του Χα ρί ρι από το 2000 ως το 2004 απα -
γο ρεύ τη κε η ιδιο κτη σία και η κλη ρο νο μιά.
Οποι ος Πα λαι στί νιος εί χε απο κτή σει σπί τι
έπρε πε να το χα ρί σει. Το απο τέ λε σμα των
δύο επι θέ σε ων ήταν ένας με γά λος δι ωγ μός
των Πα λαι στί νι ων κυ ρί ως προς τον Κα να δά.
Από τους 400 χι λι ά δες δη λω μέ νους πρό σφυ -
γες, υπο λο γί ζε ται ότι 275 χι λι ά δες ζουν
όντως στον Λί βα νο.

Οταν η Χεζ μπο λάχ συμ με τεί χε στην κυ βέρ -
νη ση, ο Υπουρ γός Ερ γα σί ας που ήταν μέ λος
της ορ γά νω σης, έδω σε άδεια ερ γα σί ας σε
70 επαγ γέλ μα τα για τους Πα λαι στί νιους.
Ηταν μια μι κρή ανά σα αλ λά τα πράγ μα τα πα -
ρέ μει ναν δύ σκο λα. Εν νιά στους δέ κα Πα λαι -
στί νιους εί ναι άνερ γοι ή κά νουν μάυ ρη ερ γα -
σία. Ακό μη και αυ τές οι κα τα κτή σεις παίρ νο -
νται τώ ρα πί σω από την κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα.

Οι κυ βερ νή σεις του Λι βά νου έπαι ζαν πά -
ντα το παι χνί δι του Ισ ρα ήλ. Χτυ πού σαν και
πο λιορ κού σαν τους Πα λαι στί νιους, οδη γώ -
ντας τους στην εξα θλί ω ση και την προ σφυ -
γιά. Ο συ ντο νι σμός των βομ βαρ δι σμών του
Σι νιό ρα με τον βομ βαρ δι σμό της Γά ζας από
το Ισ ρα ήλ εί ναι η συ νέ χεια αυ τής της βρό μι -
κης πα ρά δο σης.

Nίκος Λούντος

Νο 771 7

ANTIΠOΛEMIKO
ΣYΛΛAΛHTHPIO
Στις 12 Iούλη

Nα σπάσουμε 
την πολιορκία 
των Παλαιστινίων

O στρατός του Λιβάνου βομβαρδίζει 

το Παλαιστινιακό στρατόπεδο 

Nαχρ-αλ-Mπαρέντ αδιαφορώντας 

για τους άμαχους που παραμένουν πολιορκημέ-

νοι

Σ
τις 12 Ιο ύ λη δια δη λώ νου με αντι πο λε μι κά στο Πάρ κο
Ελευ θε ρί ας στην Αθή να με πο ρεία στην πρε σβεία του
Ισ ρα ήλ, κα θώς κλεί νει ένας χρό νος από την κή ρυ ξη πο -

λέ μου από το Ισ ρα ήλ στον Λί βα νο. Η Αντί στα ση του Λι βά νου
μας κα λεί να βγού με στους δρό μους για να κα ταγ γεί λου με το
συ νε χι ζό με νο πό λε μο του Ισ ρα ήλ σε βά ρος των Πα λαι στί νι ων
και τις απει λές που εξα πο λύ ει ακό μα σε βά ρος όλων των γει -
το νι κών χω ρών. Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο έχει ήδη
αντα πο κρι θεί στο κά λε σμα και ανα μέ νο νται πολ λές άλ λες συμ -
με το χές για το συλ λα λη τή ριο. Hδη κα λούν η Eνω ση Mου σουλ -
μά νων Eλ λά δας και η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα. Το αντι πο λε μι κό
κί νη μα της Μέ σης Ανα το λής έχει ενώ σει τη φω νή του στο πρό -
σφα το συ νέ δριο του Καϊ ρου και στις 12 Ιο ύ λη θα υπάρ χουν
δια δη λώ σεις σε πολ λά ση μεία του αρα βι κού κό σμου.

Ο  πό λε μος του Ισ ρα ήλ ενά ντια στο Λί βα νο πέρ σι το κα λο -
καί ρι συ γκλό νι σε ολό κλη ρο τον κό σμο. Το Ισ ρα ήλ βομ βάρ δι -
ζε τις φτω χο γει το νι ές της νό τιας Βη ρυ τού, δι έ λυ σε ένα ση -
μα ντι κό μέ ρος της υπο δο μής του Λι βά νου, ισο πέ δω σε εκα -
το ντά δες πο λυ κα τοι κί ες, ενώ ταυ τό χρο να ει σέ βα λε στο Νό -
το, ανα γκά ζο ντας δε κά δες χι λι ά δες αν θρώ πους να εγκα τα -
λεί ψουν τα σπί τια τους. Κι όμως αυ τή η τε ρά στια κι νη το ποί η -
ση της τέ ταρ της σε δύ να μη στρα τιω τι κής μη χα νής του κό -
σμου οδη γή θη κε σε ήτ τα. Οι μα χη τές της Αντί στα σης που
ορ γα νώ θη κε με κέ ντρο τη Χεζ μπο λάχ, αλ λά και την Αρι στε -
ρά του Λι βά νου δεν επέ τρε ψαν στο Ισ ρα ήλ να προ χω ρή ει
πέ ρα από λί γα χι λιό με τρα από τα σύ νο ρα ενώ το δί κτυο της
Αντί στα σης στη Βη ρυ τό κά λυ ψε τις ανά γκες των προ σφύ -
γων για να μην προ κλη θεί χά ος. Το Ισ ρα ήλ ητ τή θη κε για
πρώ τη φο ρά από τον πό λε μο του 1956.

Δρόμοι

Στην Ελ λά δα έχου με ακό μη πιο συ γκε κρι μέ νους λό γους για
να βγού με αντι πο λε μι κά στους δρό μους στις 12 Ιο ύ λη. Η ελ λη -
νι κή κυ βέρ νη ση βρί σκε ται μπλεγ μέ νη πο λύ ενερ γά στα σχέ δια
του Μπους και του Ισ ρα ήλ. Η Μπα κο γιάν νη, την ώρα που γρά -
φο νται αυ τές οι γραμ μές, βρί σκε ται στη Μέ ση Ανα το λή. Ανά -
με σα σε άλ λους ηγέ τες της πε ριο χής, επι σκέ πτε ται τον Εχούντ
Ολ μέρτ, τον πρω θυ πουρ γό που δι έ τα ξε τον πό λε μο πέρ σι το
κα λο καί ρι και την Τζί πι Λίβ νι, την υπουρ γό Εξω τε ρι κών που
ασκεί κρι τι κή για τί ο πό λε μος έπρε πε να εί ναι σκλη ρό τε ρος. 

Η επί σκε ψη της Μπα κο γιάν νη γί νε ται με δύο όπλα στη φα -
ρέ τρα της που δη λώ νο νται ρη τά στην ανα κοί νω ση του
Υπουρ γεί ου Εξω τε ρι κών. Λέ ει ότι η Ελ λά δα μπο ρεί να παί ξει
ρό λο όπως έδει ξε η συμ με το χή της στην δια μόρ φω ση του
ψη φί σμα τος 1701 και η έντα ξή της στην στρα τιω τι κή δύ να μη
Uni fil. Το 1701 εί ναι το ψή φι σμα που έβγα λε ο ΟΗΕ τον Αύ -
γου στο, για να συμ μα ζέ ψει την κα τά στα ση όταν το Ισ ρα ήλ
έχα σε. Ο “ει ρη νευ τι κός” ΟΗΕ δεν ζή τη σε πο τέ από το Ισ ρα -
ήλ να στα μα τή σει τον πό λε μο, αλ λά εν δια φέρ θη κε να στεί λει
δυ νά μεις στη χώ ρα που δέ χθη κε την επί θε ση, προ φα νώς για
να ασκεί έλεγ χο στην Αντί στα ση. Η Μπα κο γιάν νη πε ρη φα -
νεύ ε ται που η Ελ λά δα συν δια μόρ φω σε αυ τή την από φα ση
και μά λι στα έχει στεί λει και ελ λη νι κό στρα τό και πλοία στο
Λί βα νο.

Πα ράλ λη λα, στην Ελ λά δα βρί σκε ται ο υφυ πουρ γός Εξω -
τε ρι κών των ΗΠΑ, Νί κο λας Μπερνς που έχει συ να ντη θεί ήδη
με τον Κα ρα μαν λή και τη μι σή κυ βέρ νη ση. Εί ναι μια επί σκε -
ψη που συ μπλη ρώ νει την πε ριο δεία Μπους στα Βαλ κά νια. Η
ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση προ βάλ λε ται ως ο πιο ισχυ ρός πα ρά γο -
ντας των Βαλ κα νί ων που ανα λαμ βά νει ρό λο για να εφαρ μο -
στούν τα σχέ δια των Αμε ρι κά νων με πρώ το απ’ όλα την
“ανε ξαρ τη το ποί η ση” του αμε ρι κά νι κου προ τε κτο ρά του στο
Κό σο βο. Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή έχο ντας στρα τό στο
Αφγα νι στάν, στο Κό σο βο, στη Βο σνία, την Αλ βα νία, το Λί βα -
νο, συμ με τέ χο ντας στις “αντι τρο μο κρα τι κές” επι χει ρή σεις
από τη Με σό γειο ως τον Ιν δι κό Ωκε α νό δι εκ δι κεί για τον
εαυ τό της το ρό λο του πιο πι στού και ικα νού φί λου του
Μπους στην πε ριο χή από τα Βαλ κά νια ως τη Μέ ση Ανα το λή.

Στις 12 Ιο ύ λη δεν δια δη λώ νου με μό νο γε νι κά ενά ντια στη
βαρ βα ρό τη τα της ισ ρα η λι νής κα το χής και του συ νο λι κό τε -
ρου πο λέ μου του Μπους. Αλ λά και ενά ντια στη “δι κιά μας”
κυ βέρ νη ση που συμ με τέ χει σ’ αυ τόν τον πό λε μο και προ -
σπα θεί να μας πα ρα σύ ρει όλο και πιο βα θειά στο χά ος.



Ο σκλη ρός αγώ νας των Δα σκά λων και
των Νη πια γω γών έγι νε ιστο ρία. Στε ρη -

θή κα με λό γω των πε ρι κο πών στους μι σθούς
μας, γυ ρί σα με στα σχο λεία όμως με το κε -
φά λι ψηλά. Εχο ντας τα ρα κου νή σει την ελ λη -
νι κή κοι νω νία, έχο ντας στεί λει το μή νυ μα της
αντί στα σης προς όλους τους ερ γα ζό με νους,
έχο ντας κά νει σα φές στην κυ βέρ νη ση ότι την
πε ρι μέ νουν με γά λες φουρ τού νες.

Πα λέ ψα με μέ σα σε ένα πρω τό γνω ρο πα -
νεκ παι δευ τι κό κί νη μα. Φοι τη τές, πα νε πι στη -
μια κοί, κα θη γη τές, δά σκα λοι και νη πια γω γοί,
πα ρά το όρ γιο της τρο μο κρα τί ας, ση κώ σα με
το αί τη μα της παι δεί ας, της ολό πλευ ρης και
βα θιάς μόρ φω σης της νέας βάρ διας της ερ -
γα τι κής τά ξης και των λαϊ κών στρω μά των.
Κρα τή σα με κό ντρα στην επέ λα ση της ιδιω τι -
κο ποί η σης της εκ παί δευ σης, προ κα λέ σα με
ανα τα ρά ξεις μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ, όπου αρι στε -
ροί συ να γω νι στές και συ να γω νί στριες σή κω -
σαν μπαϊ ρά κι ενά ντια στο νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμό της ηγε σί ας του. Ολοι μα ζί κό ψα με το
δρό μο στη ΝΔ και ανα γκά σα με σε στρο φή
180 μοι ρών τον Πα παν δρέ ου. Η ανα θε ώ ρη ση
του Συ ντάγ μα τος ακυ ρώ θη κε στους δρό -
μους του αγώ να. 

Τα σχέ διά τους όμως δεν τα μα ταί ω σαν.
Θα προ σπα θή σουν ξα νά και για όλες τις συ -
ντη ρη τι κές ανα διαρ θρώ σεις, στην ασφά λι ση,
στις ερ γα σια κές σχέ σεις, στις συλ λο γι κές και
ατο μι κές ελευ θε ρί ες. Γι αυ τό ετοι μά ζουν τις
εκλο γές. Θέ λουν να μας δέ σουν χει ρο πό δα -
ρα με φρέ σκια λαϊ κή εντο λή. Πολ λά τα εναλ -
λα κτι κά τους σε νά ρια για τον σχη μα τι σμό μι -
ας στα θε ρής κυ βέρ νη σης αν θε κτι κής απέ να -
ντι στην ερ γα τι κή λαϊ κή πί ε ση. Το κε φά λαιο
θα προ σπα θή σει τώ ρα να κά νει τη δου λε ιά
του με πε ντα κομ μα τι κή βου λή. Ας τους χα λά -
σου με λοι πόν τη σού πα. Να γι γα ντώ σου με
μα ζι κό ανα τρε πτι κό κί νη μα, αλ λά και να γί -
νου με εμείς το πέ μπτο κόμ μα, να με τα φέ ρου -
με εμείς μέ σα στο αστι κό κοι νο βού λιο, την πί -
ε ση του κι νή μα τος που ση κώ σα με και που θα
ση κώ σου με στη συ νέ χεια. Οχι για να γί νου με
κα λά παι διά με αστι κή θε σμο λα γνία, αλ λά για
να τους κολ λή σου με στον τοί χο με τα βά σα -
να, την ορ γή, τις δι εκ δι κή σεις των με ρο κα μα -
τιά ρη δων, της γε νιάς των 700 ευ ρώ, των
ανέρ γων, των φοι τη τών, των μα θη τών, των
ξέ νων συ να δέλ φων μας. Για να απο δεί ξου με
ακό μη πιο πει στι κά στην ερ γα τι κή τά ξη, σε
όλο το λαό πό σο θε ό κου φοι εί ναι οι κρα τού -
ντες απέ να ντι σε τέ τοια προ βλή μα τα και αι τή -
μα τα, ενώ η ακοή και η κα τα νό η σή τους δεν
έχει όρια απέ να ντι στις εντο λές των κε φα -
λαιο κρα τών, των ιμπε ρια λι στών.

Να βγού με μπρο στά, με τη δι κή μας πο λι -
τι κή, με τη δι κή μας ηθι κή, με τη ση μαία της
ανα τρο πής, τώ ρα που ο ερ γα τι κός κό σμος
εί ναι θο λω μέ νος από την αβά στα χτη κα θη με -
ρι νό τη τα, και από την έλ λει ψη της προ ο πτι -
κής, τώ ρα πρέ πει να τους μι λή σου με για μία
κοι νω νία της αν θρω πιάς, της αλ λη λεγ γύ ης,
της ισό τη τας, για μία σο σια λι στι κή κοι νω νία.
Αυ τό το στό χο όμως, πρέ πει να τον συν δέ -
σου με με το δι καίω μα στη δου λε ιά, με το με -
ρο κά μα το, τη σύ ντα ξη, την πε ρί θαλ ψη, τη
μόρ φω ση, τον πο λι τι σμό, τον αθλη τι σμό, το
πε ρι βάλ λον, τη δια τρο φή, τη χρή ση της γης
και τη δό μη ση των οι κι στι κών χώ ρων, με τη
ζωή του αγρό τη και του κτη νο τρό φου, με τα

δι καιώ μα τα των γυ ναι κών. Πρέ πει να πού με
ότι εμείς υπο στη ρί ζου με πο λι τι κά όλα τα αι -
τή μα τα του κι νή μα τος που ανα πτύ χθη κε ως
τώ ρα και που πα σχί ζου με να πλα τύ νει και να
βα θύ νει. Να πού με ότι εμείς θέ λου με να κα -
τευ θύ νου με την κοι νο βου λευ τι κή μας δρά ση,
προς την υπο στή ρι ξη αυ τών των θε με λια κών
ζη τη μά των, συν δέ ο ντάς τα με την επα να στα -
τι κή προ ο πτι κή.

Ολοι θα εμ φα νι στούν φι λερ γα τι κοί. Ολοί
θα μι λή σουν για τον κα η μέ νο συ ντα ξιού χο.
Εμείς έχου με τη δυ να τό τη τα να πα ρου σιά -
σου με την τα ξι κή φύ ση των πραγ μά των,
αντι πα ρα θέ το ντας στον τε ρά στιο πλού το
των λί γων την οδυ νη ρή στέ ρη ση των πολ -
λών. Εχου με τη δυ να τό τη τα να αντι πα ρα τε -
θού με σε μία προ ο πτι κή τύ που υπαρ κτού σο -
σια λι σμού, για τον οποίο το ΚΚΕ εί ναι πε ρή -
φα νο που τον γνώ ρι σε. Εχου με τη δυ να τό τη -
τα να δι α φο ρο ποι η θού με από μία προ ο δευ τι -
κή δια χεί ρι ση του συ στή μα τος, που απο τε λεί
το άλ φα και ο ωμέ γα της ηγε σί ας του Συ να -
σπι σμού. 

Διεθνισμός

Μπο ρού με και πρέ πει να ξε κα θα ρί σου με
το το πίο με το ΛΑ ΟΣ. Οχι γε νι κά και αφη ρη -
μέ να αλ λά συ γκε κρι μέ να ενά ντια στην εθνι κι -
στι κή του πο λι τι κή, την πο λι τι κή ενά ντια
στους ξέ νους ερ γά τες, την άρ νη ση της πα -
γκο σμιο ποιή σε ως, όπως λέ ει από τη σκο πιά
του εθνι κι σμού, την απο σιώ πη ση από μέ ρος
του της τα ξι κό τη τας των προ βλη μά των.
Εμείς εί μα στε διε θνι στές, εί μα στε μα ζί με τις
ερ γά τριες και τους ερ γά τες των Βαλ κα νί ων,
της Τουρ κί ας, της Ευ ρώ πης, του κό σμου. Εί -
μα στε ασυμ βί βα στα αντί θε τοι με το χα ρα -
κτή ρα, με την πο λι τι κή της ΕΕ και δι εκ δι κού -
με μία άλ λη Ευ ρώ πη που θα την δια φε ντεύ -
ουν οι ερ γά τες για το κα λό όλων των αν θρώ -
πων. Εί μα στε ανει ρή νευ τα αντί πα λοι με το
ΝΑ ΤΟ, με κά θε άλ λο ιμπε ρια λι στι κό ορ γα νι -
σμό, με τη συμ μο ρία των G8. 

Μία νέα Αρι στε ρά εί ναι ανα γκαία και εφι -
κτή, μια αρι στε ρά της επα να στα τι κής ανα -
τρο πής, της κα θη με ρι νής δρά σης μέ σα στο
λαό, της δι εκ δί κη σης άμε σων λύ σε ων, αλ λά
και της επε ξερ γα σί ας, της προ βο λής, της δι -
εκ δί κη σης μί ας σύγ χρο νης σο σια λι στι κής
προ ο πτι κής. Μια αρι στε ρά των αγώ νων, του
πο λι τι σμού, της ελ πί δας, μια αρι στε ρά μα ζι -
κή, όχι εξω κοι νο βου λευ τι κή, ού τε όμως αφο -
μοιω μέ νη από το σύ στη μα και τους θε σμούς
του. Μια αρι στε ρά πο λύ χρω μη, με όλες τις
δι α φο ρε τι κές απο χρώ σεις κά θε επι μέ ρους
τμή μα τος που την απο τε λεί μα και συ νε χτι κή,
αιχ μη ρή, απο τε λε σμα τι κή. Η δια δι κα σία της
συ γκρό τη σής της μπο ρεί να αρ χί σει από τώ -
ρα, να πε ρά σει από το κα μί νι των εκλο γών
και να προ χω ρή σει στη συ νέ χεια μέ σα από
αγώ νες, με λέ τες, προ βλη μα τι σμούς, συ ζη τή -
σεις.

Ας δο κι μά σου με να μι λή σου με έτσι σε
όλη την ερ γα τι κή τά ξη και θα δού με τι απή -
χη ση θα έχου με. Μπο ρού με λοι πόν να προ -
χω ρή σου με τώ ρα, με την κοι νή μας κά θο δο
στις εκλο γές και αμέ σως με τά να συ νε χί σου -
με οι κο δο μώ ντας και βα θαί νο ντας. Μπο ρού -
με τώ ρα να βά λου με στό χο την εί σο δό μας
στη Βου λή. Πέ μπτο κόμ μα η συμ μα χία της
Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς  

Α υ τή η Επι τρο πή έχει στη θεί και στα
Γιάν νε να και εί ναι όλοι εκεί. Εί ναι οι

φοι τη τές που δώ σα με την μά χη των τε λευ -
ταί ων χρό νων, εί ναι οι εκ παι δευ τι κοί, εί ναι
το σω μα τείο Με τάλ λου, εί ναι ο Σύλ λο γος
ΔΕΠ Ιω αν νί νων. Στις 20 Ιο ύ νη έχου με ήδη
βά λει μπρο στά τη δι κιά μας ανοι χτή συ νέ -
λευ ση. Εχου με ξε κι νή σει τις πα ρεμ βά σεις
μας στην πό λη, στην Εκ θε ση Βι βλίου, στο
πα νε πι στή μιο,  έχου με βά λει ένα πρό γραμ -
μα με μία σει ρά εξορ μή σεις στους ερ γα τι -
κούς χώ ρους.  

Δεν ξε κι νή σα με από το που θε νά. Η συ -
ζή τη ση δεν έπε σε από τον ου ρα νό. Η συ -
ζή τη ση ξε κί νη σε και σφυ ρη λα τή θη κε μέ σα
στο κί νη μα και αυ τό εί ναι το εχέγ γυο ότι
και συ νε χί ζου με και θα πε τύ χου με. Ο δρό -
μος πριν τις εκλο γές έχει πο λύ με γά λες
μά χες. Το φοι τη τι κό κί νη μα και οι εκ παι -
δευ τι κοί έχουν αφή σει ανοι χτούς λο γα ρια -
σμούς με τη Μα ριέ τα και το νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμό. Σε ποι ον θα απευ θυν θεί ο κό σμος
των πα νε πι στη μί ων και της εκ παί δευ σης
για να δώ σει αυ τή τη μά χη. Στο ΚΚΕ που
εί ναι ενά ντια στις κα τα λή ψεις ή στο Συ να -
σπι σμό των 1000 πα νε πι στη μια κών; Σε
εμάς και εμείς θα πά ρου με αυ τές τις πρω -

το βου λί ες.
Το αντι πο λε μι κό κί νη μα έχει ανοι χτούς

λο γα ρια σμούς με τους συμ μά χους του
Μπους εδώ στην Ελ λά δα.  Ο πρό ε δρος με
τη μι κρό τε ρη δη μο τι κό τη τα στην ιστο ρία
των ΗΠΑ, ο πρό ε δρος της ήτ τας στο Ιράκ,
έρ χε ται στα Βαλ κά νια και η δι κιά μας κυ -
βέρ νη ση έχει ήδη κλεί σει ρα ντε βου δά κι
μα ζί του. Ποι ος θα πρω το στα τή σει σε αυ -
τές τις μά χες; Ποι ος θα βγά λει τον κό σμο
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στο δρό μο;
Το αδερ φό κόμ μα του ΚΚ Ιράκ που συμ με -
τέ χει στην κυ βέρ νη ση του Ιράκ ή οι υπο -
στη ρι κτές της πο λυε θνι κής δύ να μης του
ΟΗΕ; Ξα νά η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. 

Οι δά σκα λοι, οι κα θη γη τές, οι τρα πε ζο -
ϋ πάλ λη λοι, οι λι με νερ γά τες, οι συμ βα σιού -
χοι, οι κα τα λη ψί ες των Λι πα σμά των, οι κα -
τα λη ψί ες των πα νε πι στη μί ων το Σε πτέμ -
βρη θα βρί σκο νται στη ΔΕΘ. Εξω από εκεί
που η κυ βέρ νη ση θα δια κη ρύσ σει το πρό -
γραμ μά της. Αυ τή να εί ναι η με γά λη μας
προ ε κλο γι κή συ γκέ ντρω ση στην οποία θα
προ τάσ σου με τις αυ ξή σεις απέ να ντι στη
λι τό τη τα, τις συ ντά ξεις απέ να ντι στα ομό -
λο γα, τις κρα τι κο ποιή σεις αλ λά Τσά βες
απέ να ντι στα ερ γο στά σια που κλεί νουν.

Με ποι ον θα δώ σει τη μά χη αυ τός ο κό -
σμος; Πά λι με τη Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. 

Ολοι μας έχου με ανοι χτούς λο γα ρια -
σμούς συ νο λι κά με το σύ στη μα του πο λέ -
μου και του κέρ δους και ήρ θε η ώρα να
ανοί ξει η συ ζή τη ση για τη συ νο λι κή εναλ -
λα κτι κή απέ να ντι σε αυ τό το σύ στη μα. Με
ποι ον θα ανοί ξει τη συ ζή τη ση ο κό σμος.
Με αυ τούς που συ γκυ βερ νούν με τον
Πρό ντι; Θα την ανοί ξει με τη Ρι ζο σπα στι κή
Αρι στε ρά και ήρ θε η ώρα να ανοί ξει αυ τή
την κου βέ ντα όχι γύ ρω από τον εαυ τό της
αλ λά με τα μα ζι κά ακρο α τή ρια που έβγαι -
ναν στους δρό μους όλο το προ η γού με νο
διά στη μα. Εί μα στε στην αρ χή μι ας προ -
σπά θειας. Θα έχου με δυ σκο λί ες και τρι -
κλο πο δι ές. Θα έχου με μα ζί μας όλες εκεί -
νες τις νί κες που μας έφε ραν εδώ να συ -
ζη τά με. Πα γκό σμια τις νί κες από τη Βε νε -
ζουέ λα μέ χρι τη Μ. Ανα το λή. Το πι κά τις νί -
κες από τα λι μά νια μέ χρι τα πα νε πι στή μια.
Ξε κι νή σα με μία προ σπά θεια που τα όριά
της δε χω ρά νε στις κα ρέ κλες του Θε ά -
τρου Αλί κη. Τα όριά της και τα όριά μας
εί ναι εκεί που τα έβα ζε η Ρό ζα Λού ξε -
μπουργκ. Τα όριά μας εί ναι ο ου ρα νός,
πά με να τα ξε πε ρά σου με.  

Δάσκαλος

Θέ λω να με τα φέ ρω τους αγω νι στι κούς χαι ρε τι σμούς από
όλους τους συ ντρό φους στη Θεσ σα λο νί κη, οι οποί οι

έχουν τα μά τια τους στραμ μέ να εδώ στη ση με ρι νή συ νέ λευ -
ση και ετοι μά ζο νται να κά νουν και αυ τή μία με γά λη συ νέ λευ -
ση. Ο κό σμος που κοι τά ει αυ τή την πρω το βου λία εί ναι πά ρα
πο λύς, πο λύ πε ρισ σό τε ρος από αυ τούς που ήδη δη λώ νουν
συμ με το χή και εί ναι πά ρα πο λύ πε ρισ σό τε ροι αυ τοί που πε ρι -
μέ νουν το πρώ το βή μα για να συ ντο νι στού νε μα ζί μας. 

Αυ τό το Σαβ βα το κύ ρια κο στη Θεσ σα λο νί κη κά νει συ νέ δριο
ο Πα πα θε με λής. Δί πλα από τον Κα ρα τζα φέ ρη υπάρ χουν και
όλοι οι άλ λοι εθνι κι στές που προ σπα θούν τα κα νά λια να πα -
ρου σιά σουν ότι εί ναι η εναλ λα κτι κή προ ο πτι κή. Θέ λου με να
βά λου με στην ατζέ ντα ότι υπάρ χει ο τρί τος πό λος στην αρι -
στε ρά, υπάρ χει η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά, που έχει να παί ξει
πο λύ ση μα ντι κό ρό λο. Και τον εί δα με όλο το προ η γού με νο
διά στη μα, και στη Θεσ σα λο νί κη. Δεν εί ναι η πό λη του Ψω μιά -
δη και η πό λη του Πα πα θε με λή. Εί ναι η πό λη των Λι πα σμά -
των, εί ναι η πό λη των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων,  των με γά λων
δια δη λώ σε ων στη ΔΕΘ που η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά, μπό -
ρε σε να τις κά νει πα νελ λα δι κό γε γο νός, να τις κά νει ένα τε -
ρά στιο γε γο νός για όλο τον κό σμο της ερ γα σί ας, για όλο τον
κό σμο του φοι τη τι κού κι νή μα τος. 

Δεν θέ λου με το Σε πτέμ βρη να έρ θει ο Κα ρα μαν λής στην
ΔΕΘ και να τη χρη σι μο ποιή σει σαν προ ε κλο γι κή εκ στρα τεία,
για να κά νει τις εξαγ γε λί ες του. Θέ λου με  να κυ ριαρ χή σει αυ -
τό που βλέ που με με τους G8. Προ σπα θούν οι από πά νω να
το παί ξουν ευαί σθη τοι, αλ λά στην πραγ μα τι κό τη τα χρη σι μο -

ποιούν την κα τα στο λή για να εμπο δί σουν τον κό σμο που
τους πε ρι κυ κλώ νει. Το ίδιο θέ λου με να κά νου με στη ΔΕΘ. Το
έχου με κά νει και τις προ η γού με νες φο ρές μπο ρού με να το
κά νου με και τώ ρα. 

Οι Νο σο κο μεια κοί  για τροί της Θεσ σα λο νί κης πή ρα νε από -
φα ση για 24ωρη απερ γία και συ γκέ ντρω ση μα ζί με την ΠΟ Ε -
ΔΗΝ την επό με νη Πέ μπτη. Εί ναι ένα βή μα. Εί χα με πο λύ και ρό
να κά νου με κά τι τέ τοιο. Ο κό σμος αυ τό που ρω τού σε στη συ -
νέ λευ ση εί ναι τι θα γί νει με αυ τόν τον πό λο της Ρι ζο σπα στι κής
Αρι στε ράς, πώς μπο ρού με να προ χω ρή σου με και λί γο πα ρα -
πέ ρα. Το σχή μα που συμ με τέ χω στους Νο σο κο μεια κούς Για -
τρούς της Θεσ σα λο νί κης πή ρε 25%. Εί ναι ένας ανέ ντα χτος
αρι στε ρός κό σμος. Δεν τον έχου με όλο μα ζί μας, προ σπα θού -
με όμως να του δώ σου με μία προ ο πτι κή και όχι να τον αφή -
σου με στο ΣΥ ΡΙ ΖΑ, ή να ψη φί σει ΚΚΕ. Το ίδιο και στους δι κη -
γό ρους όπου αντί στοι χη Εναλ λα κτι κή Πρω το βου λία δι κη γό -
ρων υπάρ χει και στη Θεσ σα λο νί κη. Εχου με τε ρά στιες δυ να τό -
τη τες. Για τους φοι τη τές η ει κό να εί ναι ότι αυ τοί ήταν οι πρω -
τα γω νι στές, αυ τοί πλημ μύ ρι σαν τους δρό μους της Θεσ σα λο νί -
κης και εξα κο λου θούν να το κά νουν και από Σε πτέμ βρη έχου -
με να δώ σου με και να ορ γα νώ σου με όλες αυ τές τις μά χες.

Σαν πρω το βου λία στη Θεσ σα λο νί κη έχου με προ γραμ μα τί -
σει σύ σκε ψη τη Δευ τέ ρα για να προ γραμ μα τί σου με τη δι κιά
μας ανοι χτή συ νέ λευ ση γύ ρω στις 20 του μή να, και νο μί ζω
ότι μπο ρού με να με τα φέ ρου με το κλί μα που υπάρ χει εδώ, να
το με γε θύ νου με και να κά νου με μία αντί στοι χη συ νέ λευ ση
που θα δώ σει την προ ο πτι κή για τη συ νέ χεια.       

H Pιζοσπαστική Aριστερά και οι Eκλογές
Θα πω τις προ σω πι κές μου από ψεις χω ρίς να αντι προ σω πεύω

κα νέ ναν. Ο Ιμπε ρια λι σμός δεν εί ναι απλώς εκ με τάλ λευ ση αν -
θρώ που από άν θρω πο. Σή με ρα  η βα σι κή αντί θε ση κε φα λαίου και
ερ γα σί ας, έχει δη μιουρ γή σει μία αντί θε ση που τεί νει να γί νει κυ -
ριαρ χι κή. Η εξά ντλη ση των φυ σι κών απο θε μά των, ο πό λε μος του
Kόλ που εί ναι πριν απ’ όλα συ νέ πεια αυ τής ακρι βώς της και νούρ γι -
ας αντί φα σης. Εχου με λοι πόν  εκ με τάλ λευ ση αν θρώ που από άν -
θρω πο, και νούρ γι ους πο λέ μους και ένα κρά τος κα τα στο λής που
ορ γα νώ νε ται συ στη μα τι κά για να αντι με τω πί σει τις αντι στά σεις
που ανα πό φευ κτα θα γεν νη θούν. 

Ποια εί ναι η δύ να μη η οποία μπο ρεί να αντι στα θεί σε αυ τή την
προϊού σα κα τά στα ση η οποία μπο ρεί να κα τα λή ξει στο πυ ρη νι κό
ολο καύ τω μα. Δυ νά μεις αντι ι μπε ρια λι στι κές, δη μο κρα τι κές, οι κο λο γι -
κές, οτι δή πο τε, αλ λά πριν απ’�  όλα η αρι στε ρά. Στη χώ ρα μας η αρι -
στε ρά εί ναι τρεις συ νι στώ σες. ΣΥΝ, ΚΚΕ και εξω κοι νο βου λευ τι κή ρι -
ζο σπα στι κή αρι στε ρά. Δεν μπο ρεί να υπάρ ξει ενό τη τα με την έν νοια
μί ας ου σια στι κής σύ γκλι σης, δεν μπο ρεί να υπάρ ξει στρα τη γι κή σύ -
γκλι ση άρα αυ τό που λέ γε ται πε ρί πα να ρι στε ράς δεν έχει νό η μα. 

Επρε πε σή με ρα οι τρεις συ νι στώ σες που έχουν στρα τη γι κές δι α -
φο ρές και που δεν μπο ρούν κα τά συ νέ πεια να συ γκρο τή σουν ένα ενι-
αίο κόμ μα σε κα μία πε ρί πτω ση, να κα τε βούν μα ζί με τρία συν θή μα τα.
Ενα ντίον του πο λέ μου, ενα ντίον της αυ ξα νό με νης φτώ χειας μέ σα
στον αυ ξα νό με νο κοι νω νι κό πλού το και ενα ντίον του κρά τους κα τα -
στο λής που ορ γα νώ νε ται συ στη μα τι κά. Αυ τό εί ναι φα νε ρό ότι δεν θα
γί νει. Το ΚΚΕ έχει πε ρι χα ρα κω θεί νο μί ζο ντας ότι εί ναι η μό νη συ νε -
πής αρι στε ρά, ο ΣΥΝ συ γκρο τεί τον πό λο του, κα τά συ νέ πεια εί ναι
ανα γκαί ος ο πό λος της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. Και εκεί μέ σα
έχουν θέ ση όσοι δεν ανή κουν σε αυ τούς τους χώ ρους και επι πλέ ον
ως προ ο πτι κή έχουν τη σο σια λι στι κή και προ ο πτι κά την κομ μου νι στι -
κή κοι νω νία. Θε ω ρώ λοι πόν ότι εί ναι μεμ ψι μοι ρία το να στε κό μα στε
σε επι μέ ρους ζη τή μα τα. Ολοι κά νου με λά θη και ο ανα μάρ τη τος πρώ -
τος το λί θο βα λέ τω. Δεν μπο ρού με να βά ζου με εμπό δια στην ανα -
γκαία τού τη τη στιγ μή συ γκρό τη ση αυ τού του ενιαί ου σχή μα τος. 

Πρωτοπορία

Εί μα στε κα τά λοι πα μι ας ητ τη μέ νης στρα τιάς, του με γά λου κομ -
μου νι στι κού κι νή μα τος που αρ χί ζει από τα μέ σα του 19ου αιώ να, το
οποίο κα τέ λη ξε εκεί που κα τέ λη ξε, με την κα τάρ ρευ ση αυ τού που
εί χε ονο μα στεί σο σια λι στι κό στρα τό πε δο. Συ νε πώς εφό σον δεν
υπερ βού με δια λε κτι κά την κα τα γω γή μας, εφό σον δεν μπο ρέ σου με
να αρ θού με σε ένα άλ λο επί πε δο, κιν δυ νεύ ου με να μην εί μα στε η
πρω το πο ρία παρ’ όλα τα ωραία που βλέ πω και σή με ρα και με όσα
πα ρα κο λου θώ σχε τι κά με την ανά πτυ ξη του κι νή μα τος. Πρέ πει να
κα τα λά βου με ότι πρέ πει να ξε πε ρά σου με την κα τα γω γή μας. 

Η ιστο ρία απο φάν θη κε. Δεν μπο ρού με να συ ζη τά με σή με ρα με
όρους στα λι νι σμού, μα ο ϊ σμού, τρο τσκι σμού ή οτι δή πο τε άλ λο. Κά -
θε ένα από αυ τά τα ρεύ μα τα του κομ μου νι στι κού κι νή μα τος έχει
τα  θε τι κά του και τις ευ θύ νες του, δεν εί ναι όλες ίδιες σε όλα τα
κι νή μα τα. Αρα το πρό βλη μα δεν εί ναι να ανα σκα λεύ ου με απλώς το
πα ρελ θόν ή να οχυ ρω θού με πί σω από την κα τα γω γή μας μέ νο ντας
δέ σμιοι του πα ρελ θό ντος, αλ λά να αρ χί σει την επο μέ νη κιό λας των
εκλο γών μία συ ζή τη ση για τί απέ τυ χε το κομ μου νι στι κό κί νη μα. Εάν
δεν εξη γή σου με το πα ρελ θόν μας δεν έχου με μέλ λον. 

Ταυ τό χρο να, ποια εί ναι τα και νούρ για γνω ρί σμα τα του κα πι τα λι -
σμού. Ποι ες εί ναι οι και νούρ γι ες επα να στα τι κές δυ νά μεις έστω εν
δυ νά μει. Ηδη κά τι γί νε ται στη Λα τι νι κή Αμε ρι κή. Το ευ ρω πα ϊ κό
προ λε τα ριά το δεν εί ναι ολο κλη ρω τι κά εν σω μα τω μέ νο, πά ντα
υπάρ χουν κι νή μα τα. Τι γί νε ται με την ΕΕ. Με το οι κο λο γι κό πρό -
βλη μα που δεν εί ναι πο λυ τέ λεια και δυ στυ χώς  το ΚΚΕ ακό μα θε ω -
ρεί ότι εί ναι πο λυ τέ λεια των μι κρο α στών. Εί ναι θε με λιώ δες πρό -
βλη μα δι ό τι οδη γεί σε πο λέ μους, σή με ρα για το πε τρέ λαιο αύ ριο
για το νε ρό. 

Να γί νει αυ τό που δεν έγι νε 18 χρό νια με τά την κα τάρ ρευ ση.
Μία δια δι κα σία θε ω ρη τι κής ανα ζή τη σης, απρο κα τά λη πτης, συ -
ντρο φι κής, με αντι θέ σεις, με συ γκρού σεις η οποία εί ναι όμως προ-
ϋ πό θε ση μα ζί με την κοι νή πρα κτι κή δου λε ιά,  για να αρ χί σει μια
δια δι κα σία σύ γκλι σης της οποί ας ο απώ τε ρος μα κρι νός στό χος,
θα πρέ πει να κα τα λή ξει στην αυ το διά λυ ση όλων των ση με ρι νών
ορ γα νώ σε ων και στη δη μιουρ γία ενός νέ ου κομ μου νι στι κού κόμ μα -
τος που θα εί ναι και επα να στα τι κό και δη μο κρα τι κό.        

MAPIOΣ MIXAHΛIΔHΣ

ΘEΣΣAΛONIKH
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T
ην κή ρυ ξη 5νθή με ρων επα να λαμ βα νό με νων απερ γιών, "ως τη μό -
νη απο δε κτή μορ φή που αντι στοι χεί στην κρι σι μό τη τα του αγώ να"
των δα σκά λων και του εκ παι δευ τι κού κι νή μα τος, δι εκ δι κεί ο Σύλ -

λο γος Eκ παι δευ τι κών ΠE Kο ρυ δαλ λού-Aγί ας Bαρ βά ρας από την 76η Γε -
νι κή Συ νέ λευ ση της ΔOE. Δη μο σιεύ ου με εδώ την από φα ση που πάρ θη -
κε στη τα κτι κή γε νι κή συ νέ λευ ση του Συλ λό γου πριν τις εκλο γές για την
ανά δει ξη αντι προ σώ πων στη Συ νέ λευ ση της ΔOE.

ENIAIA ΔHMO ΣIA ΔΩ PE AN EK ΠAI ΔEYΣH σε όλη την εκ παί δευ ση XΩ -
PIΣ AΠO KΛEI ΣMOYΣ. Nα μην ανα θε ω ρη θεί το άρ θρο 16 και κα τάρ γη ση
του Nό μου-Πλαί σιο για τα AEI.

Eνιαίο 12χρο νο δη μό σιο δω ρε άν σχο λείο για όλους και δί χρο νη υπο -
χρε ω τι κή προ σχο λι κή αγω γή για όλα τα νή πια και προ νή πια (4-6 ετών).
Kα μία τρο πο λο γία ακύ ρω σης της μο νο ε τούς υπο χρε ω τι κής προ σχο λι -
κής αγω γής. Oχι στην ιδιω τι κο ποί η ση και την απο κέ ντρω ση των νη πια -
γω γεί ων -κα τάρ γη ση των 2240 και 2817.

Γεν ναία χρη μα το δό τη ση της εκ παί δευ σης με το 15% του Γ.K.Π. και
την έξω ση από το σχο λείο των κά θε εί δους χο ρη γών και ιδιω τών. Kα -
τάρ γη ση των ΣΔIT.

Oχι στην ιδιω τι κο ποί η ση και την εμπο ρευ μα το ποί η ση της εκ παί δευ -
σης. Oχι στη συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση που κα ταρ γεί τη μο νι μό τη τα,
ακυ ρώ νει τη δυ να τό τη τα δι κα στι κών - μι σθο λο γι κών δι εκ δι κή σε ων και
προ ω θεί τα ιδιω τι κά AEI.

Eπα να κα θο ρι σμός των ανα λυ τι κών προ γραμ μά των και των βι βλί ων με
βά ση τις μορ φω τι κές ανά γκες των μα θη τών, την κρι τι κή σκέ ψη και την
ολό πλευ ρη γνώ ση.

Oχι στην ευ έ λι κτη ζώ νη, να απο συρ θεί η Y.A. για την υπο χρε ω τι κή
εφαρ μο γή της.

Kα τάρ γη ση του N.2525 και 2640 αλ λά και των νό μων 2218 και 2240
για την "απο κέ ντρω ση". Eγκα τά λει ψη κά θε σχε δίου μο ντέ λου που προ ω -
θεί την ιδιω τι κο ποί η ση πα ράλ λη λα με την υπα γω γή της εκ παί δευ σης
στην το πι κή αυ το διοί κη ση και την απο σύν δε σή της από την ευ θύ νη του
κρά τους.

Aύ ξη ση της ορ γα νι κό τη τας των σχο λεί ων με βά ση τους 20 μα θη τές
ανά τμή μα για το Δη μο τι κό Σχο λείο και 15 μα θη τές για το Nη πια γω γείο.
Eνιαία Δη μό σια δω ρε άν εκ παί δευ ση σε όλες τις βαθ μί δες.

Παι δα γω γι κή ελευ θε ρία και δη μο κρα τία στο σχο λείο. Oχι στην αξιο -
λό γη ση κα τη γο ριο ποί η ση σχο λεί ων, μα θη τών, εκ παι δευ τι κών. Kα τάρ γη -
ση του Θε σμι κού πλαι σίου της αξιο λό γη σης (ν.2986, Kα θη κο ντο λό γιο).

Συλ λο γι κά δεν εφαρ μό ζου με στην πρά ξη την αξιο λό γη ση. Kα νείς
αξιο λο γη τής στην τά ξη.

Oχι στις νέ ες αξιο λο γι κές δια δι κα σί ες των μα θη τών (ατο μι κός φά κε -
λος μα θη τή, εξε τά σεις στην E' και Στ').

Eνί σχυ ση του ρό λου του συλ λό γου δι δα σκό ντων για την ανά δει ξή του

ως κυ ρί αρ χου ορ γά νου διοί κη σης του σχο λεί ου.
Aυ ξή σεις στις βα σι κές απο δο χές μας κα τά 30%. Aνα τρο πή του μι σθο -

λο γίου, μι σθός 1400 ευ ρώ κα θα ρά για τον πρω το διό ρι στο, με εν σω μά -
τω ση όλων των επι δο μά των στο βα σι κό μι σθό. Oχι στη σύν δε ση μι σθού
από δο σης. Γνή σιες Συλ λο γι κές Συμ βά σεις Eρ γα σί ας.

Πλή ρη σύ ντα ξη στα 30 χρό νια ερ γα σί ας ή στα 55 που να'ναι ίση με
τον κα τα λη κτι κό μι σθό με εν σω μά τω ση των επι δο μά των.

Kα τάρ γη ση όλων των αντια σφα λι στι κών νό μων (Σι ού φα-Pέπ πα). Nα
δο θούν πί σω τα κλεμ μέ να από τα τα μεία. Tα τα μεία στα χέ ρια των ερ γα -
ζο μέ νων με βέ το σε κά θε επι χει ρη μα τι κή και αγο ραία λο γι κή δια χεί ρι -
σης. Oύ τε ένα Eυ ρώ από τα απο θε μα τι κά των τα μεί ων στο χρη μα τι στή -
ριο. Eγ γύ η ση του κρά τους για τα απο θε μα τι κά των τα μεί ων.

Nα κα ταρ γη θεί η ωρο μι σθία και ο θε σμός του ανα πλη ρω τή. Nα συ -
στα θούν νέ ες ορ γα νι κές θέ σεις για κά θε ανα γκαίο εκ παι δευ τι κό έρ γο
στα σχο λεία και να κα λυ φθούν με μα ζι κούς μό νι μους διο ρι σμούς.

Kα τάρ γη ση του δια γω νι σμού του AΣEΠ, διο ρι σμοί με βά ση το χρό νο
λή ψης του πτυ χί ου. Eπα να φο ρά της επε τη ρί δας.

� Aμε ση πρό σλη ψη τρα πε ζο κό μων στα ολο ή με ρα δη μο τι κά και νη πια -
γω γεία.

Nα μειω θεί το δι δα κτι κό ωρά ριο στα επί πε δα της B/Θμι ας
Nα απο συρ θεί το σχέ διο νό μου για την επι λο γή στε λε χών εκ παί δευ -

σης.
Nα φτιά ξου με τώ ρα πα νεκ παι δευ τι κό κί νη μα υπε ρά σπι σης του δη μό -

σιου δω ρε άν σχο λεί ου για όλα τα παι διά σε όλες τις βαθ μί δες.
Nα κα λέ σου με όλους τους χώ ρους της εκ παί δευ σης (νη πια γω γούς,

δα σκά λους, κα θη γη τές, πα νε πι στη μια κούς, μα θη τές, φοι τη τές, σπου δα -
στές) σε κοι νό απερ για κό και αγω νι στι κό μέ τω πο.

Nα προ χω ρή σου με σε κοι νές συ νε λεύ σεις αγώ να των πρω το βάθ μιων
σω μα τεί ων και των συλ λό γων για κοι νή πο λύ πλευ ρη δρά ση και ενη μέ -
ρω ση.

Mε ένα κοι νό πλαί σιο αι τη μά των και με μό νη απο δε κτή μορ φή αγώ να
που αντι στοι χεί στην κρι σι μό τη τα του αγώ να τις 5νθή με ρες επα να λαμ -
βα νό με νες με απο κλει στι κά υπεύ θυ νες για τη συ νέ χι ση τις Γε νι κές Συ νε -
λεύ σεις των συλ λό γων. Δη μιουρ γία ανοι χτών επι τρο πών αγώ να σε κά θε
σύλ λο γο για την προ ε τοι μα σία της απερ γί ας.

Kοι νές κα τα λή ψεις σε σχο λές, δια δη λώ σεις και εκ δη λώ σεις ταυ τό -
χρο να και συ ντο νι σμέ να.

Aνοι χτή κε ντρι κή συ ντο νι στι κή επι τρο πή αγώ να όλων των αγω νι ζό με -
νων-ερ γα ζό με νων κομ μα τιών της εκ παί δευ σης.

Συ γκρό τη ση απερ για κού τα μεί ου στο σύλ λο γό μας αλ λά και κε ντρι -
κού απερ για κού τα μεί ου της Oμο σπον δί ας.

Oρι σμός αι ρε τών και ανα κλη τών εκ προ σώ πων των Γε νι κών Συ νε λεύ -
σε ων για τη δια χεί ρι ση των οι κο νο μι κών του τα μεί ου με δι καίω μα βέ του.

Ζ ώ ντας στην επαρ χία σε κά ποια άγο νη Ηλεία
με μια μο νό χνο τη κυ ριαρ χία των δύο με γά -

λων πτω μά των του αστι σμού, μα ζί με κά ποιο υς
άλ λους συ ντρό φους, φί λους συ να γω νι στές, κά -
νου με εδώ και χρό νια προ σπά θει ες να ανα δει -
χτούν και άλ λες φω νές. Στην ΕΛ ΜΕ Ηλεί ας στο
σχή μα που συμ με τέ χω έχει την πλειο ψη φία εδώ
και πολ λά χρό νια όχι μό νο για τί τρέ χου με ορι -
σμέ νοι άν θρω ποι της αρι στε ράς, όχι μό νο για τί
εί μα στε κα θα ροί αλ λά και για τί δεν υπάρ χει ού -
τε ένας ωρο μί σθιος κα θη γη τής στην Ηλεία,
έχου με με γά λες νί κες. 

Το σχή μα στο οποίο συμ με τέ χω, η Πρω το βου -
λία Ενά ντια στην Πα γκο σμιο ποί η ση, η Πρέ σπα,
στην Γα στού νη και στη γύ ρω πε ριο χή, όταν κά -
νει εκ δη λώ σεις ή παίρ νει πρω το βου λί ες συ γκε -
ντρώ νει κό σμο. 130 η εκ δή λω ση που κά να με
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος το
Νο έμ βριο, 200 η τε λευ ταία για τη βία στα σχο -
λεία το Δε κέμ βριο. Αυ τά θα μου πεί τε τα κά νεις
για την ψυ χή σου και εσύ και οι άλ λοι. Ναι αλ λά
για τί να τα κά νου με εμείς και να τα καρ πώ νε ται
ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ, το ΚΚΕ, η απο χή ή ο κα νέ νας; 

Σχήματα

Για τί οι συ να γω νι στές που εί μα στε σε αυ τά τα
σχή μα τα και πολ λοί από εμάς με ρι κές φο ρές ξαφ -
νι κά πριν τις πο λι τι κές εκλο γές, να βλέ που με να
μας κα τε βά ζουν τις με γά λες πλατ φόρ μες αυ τές
που δεν υπάρ χουν στην πραγ μα τι κή ζωή της κα -
θη με ρι νό τη τάς μας που πε τυ χαί νου με εκεί τις μι -
κρές ή τις με γά λες νί κες; Για τί εμείς όταν ήρ θα με
το 2000 από την επαρ χία να μι λή σου με για την
επα να στα τι κή αρι στε ρά κά ποιοι έβα λαν και πά λι
τα με γά λα τους πλαί σια, έμει ναν στο κό σμο τους
και τό τε και τώ ρα μι λώ ντας χλευα στι κά; Για τί και
τώ ρα αυ τά τα με γά λα πλαί σια και πά λι μέ νουν;

Δε μπο ρώ να πε ρι μέ νω αιω νί ως να συμ φω νή -
σου με επα κρι βώς αν έφται γε η φύ ση του Μαρ -
ξι σμού ή η πα ρέκ κλι ση των κα θε στώ των για να
αγω νι στού με μα ζί για το σή με ρα και το αύ ριο.
Και δεν μπο ρώ να πε ρι μέ νω κά ποιο υς συ να γω νι -
στές μου στις Πα ρεμ βά σεις των κα θη γη τών να
μου λέ νε ότι υπάρ χουν δυ νά μεις που τα τε λευ -
ταία χρό νια έκα ναν λά θη για τί υπο στή ρι ζαν κά -
ποι ες φο ρές στις δη μο τι κές το ΠΑ ΣΟΚ ή το
ΣΥΝ. Δεν μπο ρώ να το πε ρι μέ νω δι ό τι όσοι έκα -
ναν λά θη κρί νο νται.

Κα λώ όλες τις δυ νά μεις να μπουν στο εγ χεί -
ρη μα αυ τό ή αυ τό που θα προ κύ ψει με τά από
τη ση με ρι νή κα τά στα ση που μπο ρεί να εί ναι ποι-
ο τι κά ανώ τε ρο από αυ τό που έχει ξε κι νή σει.
Βλέ πω πολ λούς ανέ ντα χτους και εδώ και μη
όντας με την πο λι τι κή κα θα ρό τη τα κά τι ανα ζη -
τού με επι τέ λους. Και δεν ανα ζη τού με ένα πο λι -
τι κό μόρ φω μα της άκρας αρι στε ράς. Μα αυ τό
εί ναι; Εγώ τα έλε γα, η ορ γά νω σή μου τα έλε γε;
Κα νείς μό νος του δεν έκα νε τί πο τα. Το βρά δυ
των εκλο γών, ας μη μέ νει ο κα θέ νας σε μία γω -
νία άλ λος κρυ φο γε λώ ντας που μπαί νει ο Συ να -
σπι σμός στη Βου λή, άλ λος επι χαί ρο νας που
μπο ρεί η κυ βέρ νη ση της ΝΔ να στη ρι χτεί από το
ΛΑ ΟΣ, και άλ λος λέ γο ντας εμείς τα λέ γα με. Ας
πά με ένα βή μα μπρο στά. Εμέ να με εν δια φέ ρει
να ξέ ρει ο κα θέ νας  στην επαρ χία ή εδώ ότι το
πε ρι βάλ λον, τον ερ γα ζό με νο, δεν τον χα ρί ζου με
ού τε στις προ τά σεις του Συ να σπι σμού, ού τε
στον υπαρ κτό σο σια λι σμό του ΚΚΕ, ού τε στη
ΝΔ ού τε στο ΠΑ ΣΟΚ ού τε σε κα νέ ναν. 

Νο 771 11Νο 77110

«Kατακτήσεις που μας δεσμεύουν AΠOΦAΣH ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ ΔAΣKAΛΩN KOPYΔAΛΛOY

Eμπρός για 5νθήμερες
απεργίες ξανά!

Α ν κά ποιος ισχυ ρι ζό ταν πριν από 10, 15 ή 20 χρό -
νια ότι ο χώ ρος της εξω κοι νο βου λευ τι κής ή ρι ζο -

σπα στι κής ή επα να στα τι κής ή άκρας αρι στε ράς, θα
ήταν σε θέ ση να έχει δε κά δες εκλεγ μέ να μέ λη σε Δι-
οι κη τι κά Συμ βού λια συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων,
ότι θα εκ προ σω πού νταν σε Δευ τε ρο βάθ μιες ορ γα νώ -
σεις, ότι θα μπο ρού σε να έχει εκλεγ μέ νους Δη μο τι -
κούς Συμ βού λους, προ φα νώς θα τον θε ω ρού σαν αι -
θε ρο βά μο να και φα ντα σιό πλη κτο. 

Αυ τό σή με ρα εί ναι μία πραγ μα τι κό τη τα. Οπως
πραγ μα τι κό τη τα εί ναι πως αυ τός ο χώ ρος εξα κο λου -
θεί να ηγε μο νεύ ει πο λι τι κά κά θε φο ρά που ξε σπάν οι
αντι στά σεις απέ να ντι στην προ σπά θεια αστι κού εκ -
συγ χρο νι σμού στο εκ παι δευ τι κό σύ στη μα, όπως το
απέ δει ξε τον τε λευ ταίο χρό νο, συ γκρο τώ ντας πρω το -
πο ρια κά ένα κί νη μα, που ανά λο γό του δεν έχει πα -
ρου σια στεί σε κα μία χώ ρα της Ευ ρώ πης. Εχο ντας κα -
τα φέ ρει, να εί ναι η Ελ λά δα η μό νη χώ ρα στην οποία
σκο ντά φτει η κα πι τα λι στι κή ανα διάρ θρω ση στην εκ -
παί δευ ση. Αυ τές εί ναι κα τα κτή σεις αυ τού το κι νή μα -
τος οι οποί ες μας δε σμεύ ουν όλους στο πα ρα πέ ρα.

Και το πα ρα πέ ρα εί ναι: Η ήτ τα όλων εκεί νων των
από ψε ων που στη ρί ζουν την προ ο πτι κή της επα να -
στα τι κής αρι στε ράς στην οποια δή πο τε αυ τό κε ντρη
ανά πτυ ξη της οποιασ δή πο τε γκρού πας και ορ γά νω -
σης. Εί ναι η ήτ τα εκεί νων των από ψε ων οι οποί ες
βλέ πουν την προ ο πτι κή της επα να στα τι κής αρι στε -
ράς μέ σα από τη συ μπό ρευ ση με τη ρε φορ μι στι κή
αρι στε ρά, δια γρά φο ντας το ιστο ρι κό κε κτη μέ νο της
σα φούς δι α φο ρο ποί η σης των δύο στρα τη γι κών. Εί ναι
επί σης η απαι τού με νη ήτ τα εκεί νων των αντι λή ψε ων
που βά ζει τις δια χω ρι στι κές γραμ μές μέ σα στην ίδια
τη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά. 

Kοινή

Ξε κι νώ ντας από αυ τές τις σκέ ψεις η πρω το βου λία
για την κοι νή εκλο γι κή κά θο δο συ να ντά ει μέ χρι τώ ρα
θε τι κή αντα πό κρι ση από έναν κό σμο ανέ ντα χτο, έναν
κό σμο ο οποί ος έχει κου ρα στεί από τις αλ λε πάλ λη λες
προ σπά θει ες της επα να στα τι κής αρι στε ράς να εκ φρα -
στεί σε ένα κε ντρι κό επί πε δο μέ σα εί τε από ορ γα νώ -
σεις που θέ λουν ακρι βώς αυ τή την αυ το δύ να μη αυ τό -
κε ντρη ανά πτυ ξη, εί τε από ορ γα νώ σεις οι οποί ες βά -
ζουν το δια χω ρι στι κό όριο μέ σα στον ίδιο μας το χώ ρο. 

Παίρ νου με μία πρω το βου λία η οποία εί ναι ανοι χτή.
Ξε κι νά με το διά λο γο. Ξέ ρου με πά ρα πο λύ κα λά ότι
υπάρ χουν χι λι ά δες και δε κά δες χι λι ά δες αγω νι στές
προ ερ χό με νοι από τη ρι ζο σπα στι κή και επα να στα τι κή
αρι στε ρά, προ ερ χό με νοι και έχο ντας απο γο η τευ τεί
από το ΚΚΕ, έχο ντας απο γο η τευ τεί από τη λε γό με νη
ανα νε ω τι κή αρι στε ρά, οι οποί οι πε ρι μέ νουν τη δια -
μόρ φω ση εκεί νης της μι κρής αλ λά υπαρ κτής στα κοι -
νω νι κά κι νή μα τα δύ να μης και άρα υπαρ κτής εν δυ νά -
μει και στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι κό. 

Απέ να ντι σε αυ τό το στοί χη μα δε σμευό μα στε και
οποιεσ δή πο τε άλ λες προ σπά θει ες ση μαί νει ότι κά -
ποιοι ανα λαμ βά νουν τις ευ θύ νες για το τι πρό κει ται
να συμ βεί στο μέλ λον. Η όλη ιστο ρία έχει να κά νει με
τη συ γκρό τη ση μι ας επα να στα τι κής αρι στε ράς ικα -
νής να αντι πα ρα τε θεί στο αντί πα λο δέ ος που το συ -
γκρο τεί ο ρε φορ μι σμός και στις δύο εκ φάν σεις του,
ικα νής να δώ σει μία προ ο πτι κή στα κοι νω νι κά κι νή μα -
τα στα οποία όπου αυ τή πα ρεμ βαί νει έχει και τα απο -
τε λέ σμα τα που της αντι στοι χούν, εφαρ μό ζο ντας τη
γραμ μή μα ζών, μια γραμ μή μα ζών απεύ θυν σης στον
κό σμο, στη βά ση των πραγ μα τι κών προ βλη μά των
που τον απα σχο λούν, των πραγ μα τι κών ζη τη μά των
που βά ζει η ζωή, όχι αυ τά που φα ντα ζό μα στε εμείς ή
που θα θέ λα με να απα σχο λούν αυ τόν τον κό σμο. 

Ε χο ντας την πε ποί θη ση της ανα γκαιό τη τας
μί ας ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς, έχω συμ με -

τά σχει εί τε ως ορ γα νω μέ νος από το 1982 εί τε
ως ανέ ντα χτος στα εκλο γι κά εγ χει ρή μα τα του
‘89 της αντι κα πι τα λι στι κής συ σπεί ρω σης εί τε
στις με τέ πει τα από πει ρες του ‘99 σε διά φο ρα
σχή μα τα. Αυ τό που έχω να πω πέ ρα από την
απο γο ή τευ ση που προ έ κυ ψε από τα εγ χει ρή μα -
τα αυ τά, εί ναι ότι υπάρ χει ένα συ νο λι κό ζή τη μα
που δεν αφο ρά μό νο την ρι ζο σπα στι κή αρι στε -
ρά, αλ λά αφο ρά συ νο λι κά την αρι στε ρά και το
κί νη μα. 

Το ζή τη μα που τί θε ται εί ναι ότι η αρι στε ρά
συ νο λι κά έχει μία μο νο μέ ρεια. Αντι με τω πί ζει τα
ζη τή μα τα απο σπα σμα τι κά, δεν έχει βγά λει τα
ανα γκαία ιστο ρι κά συ μπε ρά σμα τα που θα
έπρε πε. Ακό μα και όταν υπάρ χουν κραυ γα λέ ες
πλέ ον επι πτώ σεις στη ση με ρι νή πραγ μα τι κό τη -
τα η αρι στε ρά εξα κο λου θεί να απο σιω πά ή να
αγνο εί ή να υπο βαθ μί ζει ορι σμέ να ζη τή μα τα.
Συ γκε κρι μέ να εί ναι πλέ ον σα φές ότι δεν εί ναι
μό νο η εκ με τάλ λευ ση των αν θρώ πων από το
κε φά λαιο το κε ντρι κό πρό βλη μα της επο χής
μας, αλ λά εί ναι και η εκ με τάλ λευ ση της φύ σης,
του πε ρι βάλ λο ντος από το κε φά λαιο ένα κε -
ντρι κό ζή τη μα. Κι όμως η ρι ζο σπα στι κή αρι στε -
ρά θε ω ρεί ότι ο κα πι τα λι σμός, ανα πα ρά γε ται
μό νο στα ερ γο στά σια, ανα πα ρά γε ται μό νο από
την εκ με τάλ λευ ση της ερ γα τι κής δύ να μης και
αφή νει απ�  έξω πά ρα πολ λά ζη τή μα τα τέ τοιου
εί δους. Νο μί ζω λοι πόν ότι αυ τό που λέ με οι κο -
λο γι κό κί νη μα, από την υπερ θέρ μαν ση του πλα -
νή τη και τις επι πτώ σεις στις κλι μα τι κές αλ λα γές
και μία σει ρά άλ λα ζη τή μα τα, εί ναι κε ντρι κά πο -

λι τι κά ζη τή μα τα στα οποία τε λι κά θα πρέ πει να
δού με πώς θα μπο ρέ σου με να αντι με τω πί σου -
με την ανα δό μη ση του κα πι τα λι σμού και την
ανα βάθ μι σή του μέ σα από κει. Σή με ρα όλο και
πε ρισ σό τε ρος κό σμος κα τα νο εί ότι αν δεν αντι -
με τω πί σει το κε φά λαιο σε εκεί νο το ση μείο, δεν
θα μπο ρέ σει να πε τύ χει νί κες ου σια στι κά σε άλ -
λα ζη τή μα τα.

Νο μί ζω λοι πόν ότι η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά
θα έπρε πε να ασχο λη θεί πιο σο βα ρά, με αυ τό
που λέ με κι νή μα τα πό λης, κι νή μα τα πε ρι βάλ λο -
ντος. Σή με ρα ανα πτύσ σο νται τέ τοια κι νή μα τα,
δί κτυα, στα οποία θα πρέ πει να συμ με τέ χει και
η ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. Ο Δή μαρ χος Ελ λη νι -
κού ένας ανέ ντα χτος άν θρω πος σή με ρα, ο
Χρήστος Kορ τζί δης, κά νει απερ γία πεί νας 22
ημέ ρες. Για κά τι αυ το νό η το. Να εί ναι ελεύ θε -
ρες οι πα ρα λί ες για όλο τον κό σμο. Αφο ρά τη
ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά ο δη μό σιος χώ ρος;
Αφο ρά τε λι κά την αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά
τα Δά ση το να μην ανα θε ω ρη θεί όχι μό νο το
Αρ θρο 16 αλ λά και το 24 και το117; 

Ολη αυ τή η ιστο ρία λοι πόν η οποία έχει να
κά νει με την ανα βάθ μι ση και την ανα δό μη ση
του κα πι τα λι σμού θε ω ρώ ότι μας αφο ρά. Θα
πρέ πει η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά αν θέ λει να
απα ντή σει σή με ρα στις απαι τή σεις της επο χής
μας να μπει σε αυ τά τα μέ τω πα τα οποία σή με -
ρα ανα πτύσ σο νται και να παί ξει ένα πρω το πο -
ρια κό, ένα κα θο ρι στι κό ρό λο. Διευ ρύ νο ντας τις
δυ να τό τη τες που υπάρ χουν σή με ρα να δο θούν
μά χες νι κη φό ρες και να ξε φύ γου με  τε λι κά από
τα πλαί σια τα οποία μας προσ διο ρί ζουν σή με ρα
αυ τοί που κα θο ρί ζουν τη ζωή μας.   

Ε χου με φτιά ξει ένα σχή μα στην Ιντρα κόμ που εί -
ναι ένα σω μα τείο των 3.000 αν θρώ πων. Η προ -

σπά θεια ξε κί νη σε ου σια στι κά το 2001 όπου έγι ναν
δύο με γά λα γε γο νό τα. Το ένα ήταν τον Απρί λη και
το Μάη οι δύο με γά λες απερ γί ες οι οποί ες ξα να βγά -
λα νε την ερ γα τι κή τά ξη στο προ σκή νιο. Η ερ γα τι κή
τά ξη ξα να βγή κε στο δρό μο με έναν τρό πο που δεν
μπο ρού σε κα νέ νας να το αμ φι σβη τή σει. Από κει και
πέ ρα τα πράγ μα τα αλ λά ξα νε όχι μό νο για τί νι κή σα -
με τό τε αλ λά και για τί ο συν δι κα λι σμός μπή κε στον
ιδιω τι κό το μέα. Το δεύ τε ρο με γά λο γε γο νός ήταν
τον Ιο ύ λιο, η Γέ νο βα, όταν ένα νέο κί νη μα ξα να βγή -
κε στους δρό μους σε ένα τέ τοιο με γά λο βαθ μό που
πά λι κα νείς δεν μπο ρού σε να αμ φι σβη τή σει. 

Αυ τά τα δύο γε γο νό τα μας δώ σα νε τη δύ να μη να
φτιά ξου με ένα σχή μα της αντι κα πιταλι στι κής αρι στε -
ράς μέ σα στην Ιντρα κόμ, το οποίο ήταν η Πρω το -
βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. Κα τα φέ ρα με μέ σα σε ένα διά στη μα
έξι χρό νων να έχου με ένα πο σο στό της τά ξης του
12% και να ανε βά σου με την αρι στε ρά από το 20%
που εί χε τό τε το ΚΚΕ συ νο λι κά στο 40% και το σω -
μα τείο έχει σπά σει στη μέ ση. Επει δή η αντι κα πι τα λι -
στι κή αρι στε ρά ήταν στην πρώ τη γραμ μή σε όλες τις
μά χες που άνοι ξαν στο χώ ρο, επει δή έχου με μία δυ -
να μι κή από ένα κί νη μα το οποίο έφτια ξε Γέ νο βες το
2001, ένα κί νη μα το οποίο το ακο λού θη σαν οι με γα -
λειώ δεις αντι πο λε μι κές κι νη το ποιή σεις το 2003 και
συ νε χί ζε ται μέ χρι σή με ρα με απο τέ λε σμα οι αντι πο -
λε μι κές συ νει δή σεις να εί ναι τε ρά στια πλειο ψη φία.

Δυνατότητα

Ολες αυ τές οι μά χες συ νε χί ζο νται σή με ρα.  Το εί -
δα με πο λύ κα θα ρά στους δα σκά λους, το εί δα με πο -
λύ κα θα ρά στους φοι τη τές, στους πα νε πι στη μια κούς,
υπάρ χει και στον ιδιω τι κό το μέα σε όλους τους ερ γα -
τι κούς χώ ρους η δυ να τό τη τα η αντι κα πι τα λι στι κή αρι -
στε ρά να βο η θή σει την υπό λοι πη αρι στε ρά να ανέ βει,
να κυ ριαρ χή σει και αυ τό να βο η θή σει έναν κό σμο να
αντι πα λέ ψει τις επι θέ σεις του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού,
οι οποί ες προ σπα θούν να μας πά νε 100 χρό νια πί σω. 

Και για να το κά νου με αυ τό χρειά ζε ται να εί μα στε
κα θα ροί στις απα ντή σεις τις οποί ες δί νου με. Οι απα -
ντή σεις εί ναι ο αντι κα πι τα λι σμός και για να εί μα στε
και συ γκε κρι μέ νοι. Οταν μι λά με για σο σια λι σμό και
επα νά στα ση μι λά με για δύο απλά πράγ μα τα. Να
μπο ρέ σουν οι απλοί άν θρω ποι να πά ρουν τα πράγ -
μα τα στα χέ ρια τους. Να μπο ρέ σουν ου σια στι κά οι
ερ γα ζό με νοι να πα ρα με ρί σουν τους διευ θυ ντές
τους, να τους κα ταρ γή σουν, να στα μα τή σουν τον
αντα γω νι σμό με τα ξύ τους και να πά με σε συ νερ γα -
σία στην οι κο νο μία, ει ρή νη και όχι πό λε μο. 

Για να το πε τύ χου με θέ λου με ενω τι κές πρω το -
βου λί ες, οι οποί ες να αξιο ποιού νε τις ανταρ σί ες που
γί νο νται μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ. Να τρα βά νε όλο τον κό -
σμο της αρι στε ράς. Αυ τά δεν γί νο νται μέ σα στα κε -
φά λια μας. Θέ λου με τη ΓΣΕΕ να βγει μπρο στά μέ σα
από την πί ε ση του κό σμου και να βά λει ότι το ασφα -
λι στι κό δεν μπο ρεί τε να το κα ταρ γή σε τε. Δεν μπο -
ρεί η ερ γα τι κή τά ξη να ενω θεί χω ρίς τη ΓΣΕΕ μό νο
που ξέ ρου με ότι χρειά ζε ται μία ολό κλη ρη πί ε ση από
τα κά τω. Δεν έχου με άλ λο τρό πο, δεν μπο ρού με να
την πα ρα κάμ ψου με. 

Με τέ τοιον τρό πο μπο ρού με να πά με πα ρα κά τω,
ο αντι κα πι τα λι σμός εί ναι οι δι κές μας απα ντή σεις
και αν κα τα φέ ρου με να συ γκρο τή σου με την αρι στε -
ρή πτέ ρυ γα του κι νή μα τος, θα μπο ρέ σου με στην
επό με νη πε ρίο δο να βά λου με στη γω νία τις απα ντή -
σεις που έχει η αστι κή τά ξη. Και όπως εί δα με στη
Γαλ λία εί ναι οι Σαρ κο ζί. 

Oικοδόμος

ΓIΩPΓOΣ AΛEΞATOΣ

Oικολόγος

ΠANOΣ TOTΣIKAΣ

Eκπαιδευτικός

HΛIAΣ ΠAΠAXATZHΣ

Eργαζόμενος Iντρακόμ

ΓIANNHΣ ΘEOXAPHΣ

όλους»

O Eυτύχης Mπιτσάκης στο βήμα της Συνέλευσης



ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πρε σβεία 6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Νίκος Λού ντος 
ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 16/6 
Πολι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύ ει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΧΑΝΙΑ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6 
καφέ «Γωνιά των Αγγέ λων» 8μμ
Τι είναι ρατσι σμός και πώς παλεύ ε ται;
Ομιλήτρια: Μαρία Παι ζά κη 
ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Λου ξίν 6.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Δημή τρης Καρ νά βας 
ΜΑΡΟΥ ΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Απο την  ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωτή ρης Κοντο γιάν νης

ΑΓ.ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 eve rest  8μμ
Απο την  ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Στα μά της Χατζηδήμου
Ν.ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Cello (Δημαρ χείο) 8μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 8μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμη τρα Κυρίλ λου
Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Μανώ λης Σπα θής
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
Σοβιε τι κή Ενωση: «Υπαρκτός Σοσια λι σμός» 

ή Κρα τι κός Καπι τα λι σμός;
Ομιλητής: Νίκος Βούλ τσος
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
Έχει «νέο» πρό γραμ μα το ΠΑΣΟΚ;
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 7/7 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Λένιν
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφο κλέ ους 
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 14/7 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Τρότσκι
Ομιλητής: Νίκος Σκια δάς
στις σχολές
ΦΛΣ AΘHNA

ΔEYTEPA 18/6 1μμ 
Oι δύο τακτικές απέναντι στην σοσιαλδημοκρατία

ΜΑΡΟΥ ΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
καφέ Γαρ δέ νια (πλ.Ηρώων) 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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 15/6 
Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 8μμ
Ομιλητές: Μωυ σής Λίτσης,
Νίκος Λού ντος

ΝΙΚΑΙΑ 

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 16/6 Δημαρ χείο 6.30μμ
Oμιλητής: Λέαν δρος Μπό λα ρης

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6 Αίθου σα Ομί-
λου Unesco 
(Aλκιβιάδου 212) 7.30μμ

Ομιλητής: Πέτρος Κων στα ντί νου
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
ΠΕΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 23/6 Πολι τ Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίτ τας

ΠΕΜΠΤΗ 14/5
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 6μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ σταθμός Μετρό 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 6μμ
ΠΑΤΡΑ

Πλ.Ολγας 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 12μες
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 10.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 10πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 10.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 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

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ 
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΤΡΙΤΗ 19/6
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12.30μμ

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

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 77112

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
40 χρόνια από τον “Πόλεμο των 6 Hμερών” - Πότε θα τελειώσει η Iσραηλινή κατοχή;

Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές 
Συσκέψεις

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
καφέ «Στις γειτονιές του κόσμου» 8.30μμ

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Αρωμα 6μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 34) 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Δημαρχείο 8μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ «Κάτω πλατεία» 8μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Γραφεία «Κίνημα στην Πόλη» 8μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 13ο Δημοτικό Σχολείο
(Λήμνου & Καυκάσου) 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Ταπητουργείο 8μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 καφέ Bauhaus 5μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 Γραφεία Διδασκαλικού
Συλλόγου 7μμ

ΧΑΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/6 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔEYTEPA 18/6 καφέ Αλσος 8μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 19/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Στις σχολές...

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Αμφιθ Σ.Καράγιωργα 2, 2μμ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Αίθουσα 4, 3μμ

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Aιθουσα 428 3μμ 

AΣOEE
ΠΕΜΠΤΗ 14/6, 5μμ 

ΦMΣ AΘHNA
ΠAPAΣKEYH 15/6 1μμ

Στους εργατικούς χώρους

ΔHMOΣIOΓPAΦOI - EPΓAZOMENOI MME
ΔEYTEPA 18/6 
Γραφεία EΣHEA (4ος όροφος) 9μμ

Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΕΜΠΤΗ 14/6, Εργατικό Κέντρο 7μμ, Oμιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

*Παρτυ*
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 22/6 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 10μμ   * ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ ΚΥΡΙΑ ΚΗ 24/6 καφέ Sante 10μμ

Άλ λα 3.900 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη καν την
βδο μά δα που πέ ρα σε ανε βά ζο ντας το
δεί κτη της κα μπά νιας για την οι κο νο μι κή
στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης στ
58.000 ευ ρώ.

Ευ χα ρι στού με όλους τους φί λους και
τις φί λες της εφη με ρί δας που ενί σχυ σαν:
Τά κης Γ. 300 ευ ρώ, Διο νύ σης Κ. 200,
Μα ρί νος Ψ. 150, από 100 ευ ρώ οι Γιάν -
νης Π., Μι χά λης Μ., Βά σω Α., Χρύ σα Τ.,
Θά λεια Μ., Απο στό λης Λ., από 50 ευ ρώ
η Κα τε ρί να Φ. και ο Γιώρ γος Ζ.

Ευ χα ρι στού με επί σης τις συ ντρό -
φισ σες και τους συ ντρό φους που
έστει λαν 80 ευ ρώ από τη Θεσ σα λο νί κη

και 200 ευ ρώ από το Ηρά κλειο της Κρή -
της από εκ δη λώ σεις και πάρ τυ που ορ γά -
νω σαν.

Με την έμπνευ ση από την πε τυ χη μέ νη
εκ δή λω ση στο θέ α τρο “Αλί κη”, εξορ μού -
με σε όλους τους χώ ρους και τις γει το νι -
ές για να με τα φέ ρου με το μή νυ μα. Η Ερ -
γα τι κή Αλ λη λεγ γύη εί ναι η φω νή που στη -
ρί ζει και προ βά λει με όλες της τις δυ νά -
μεις την Πρω το βου λία για την κοι νή κά θο -
δο της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς στις
επό με νες βου λευ τι κές εκλο γές. 

Αξί ζει να ενι σχυ θεί οι κο νο μι κά από τον
κα θέ να και την κα θε μία που θέ λει να πε -
τύ χει αυ τή η προ σπά θεια!

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση



H “METAΛΛAΞH” THΣ ΣOΣIAΛΔHMOKPATIAΣ

Xρειάζεται να αλλάξουμε 
τον ορισμό του Λένιν;
Υ

πάρ χει μια αντί λη ψη στην Αρι στε ρά που
υπο στη ρί ζει ότι η σο σιαλ δη μο κρα τία, κόμ -
μα τα σαν το ΠΑ ΣΟΚ σε όλη την Ευ ρώ πη

και αλ λού, έχει υπο στεί πλέ ον μια ορι στι κή με τάλ -
λα ξη. Η απο δο χή του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού από
ηγε σί ες όπως του Γ. Πα παν δρέ ου, της Ρουα γιάλ
στη Γαλ λία ή του Μπλερ στην Αγ γλία, ση μαί νει
ότι πλέ ον η σο σιαλ δη μο κρα τία έχει γί νει ένα κα -
θα ρά αστι κό κόμ μα και δεν έχει σχέ ση με την
«πα λιά» σο σιαλ δη μο κρα τία, ού τε στο πρό γραμ -
μα, ού τε στις ιδέ ες ού τε ακό μα και στην κοι νω νι -
κή της βά ση, τον κό σμο που εκ φρά ζει δη λα δή.
Σύμ φω να με μια έκ φρα ση έχει πλή ρως «εντα χθεί
στον πυ ρή να της αστι κής πο λι τι κής». 

Αυ τή η άπο ψη φαί νε ται να ται ριά ζει με τις
εμπει ρί ες εκα τομ μυ ρί ων ερ γα ζό με νων και νε ο λαί -
ας που έχουν υπο στεί τις πιο σκλη ρές επι θέ σεις
από «σο σια λι στι κές» κυ βερ νή σεις και βλέ πουν τα
κόμ μα τα που ίσως πα λιό τε ρα πί στευαν, τώ ρα να
βρί σκο νται συ χνά στην απέ να ντι πλευ ρά όταν πα -
λεύ ουν. Πα ρό λα αυ τά, η θε ω ρία της «με ταλ λαγ -
μέ νης» σο σιαλ δη μο κρα τί ας εί ναι λά θος, τό σο σε
σχέ ση με το χτες όσο και με το σή με ρα. 

Επι φα νεια κά, το χά σμα που χω ρί ζει για πα ρά -
δειγ μα την «εκ συγ χρο νι σμέ νη» σο σιαλ δη μο κρα -
τία των Μπλερ με την σο σιαλ δη μο κρα τία του Κά -
ου τσκι, του «Πά πα του μαρ ξι σμού» εί ναι τε ρά -
στιο. Το τι λέ νε τα κόμ μα τα στα προ γράμ μα τά
τους εί ναι ένα κρι τή ριο για να τα προσ διο ρί σου -
με. Αλ λά δεν εί ναι το μο να δι κό, ού τε το κύ ριο.
Ενα πο λύ πιο ση μα ντι κό εί ναι το τι κά νουν. Από
αυ τή την άπο ψη αν κοι τά ξου με στο πα ρελ θόν, θα
δού με μια σο σιαλ δη μο κρα τία το «ιστο ρι κό» της
οποί ας μπο ρεί να το «ζη λέ ψει» ο κά θε Μπλερ και
Ση μί της. 

Στις αρ χές του 20ου αιώ να το κα μά ρι της αρι -
στε ράς πα γκό σμια ήταν η γερ μα νι κή σο σιαλ δη μο -
κρα τία, το SPD. Θε ω ριό ταν ο θε μα το φύ λα κας των
επα να στα τι κών ιδε ών του μαρ ξι σμού. Ηταν ένα
τε ρά στιο κόμ μα, με εκα το ντά δες χι λι ά δες μέ λη,
στη συ ντρι πτι κή τους πλειο ψη φία ερ γά τες. Επί -
σης, ήταν το κόμ μα με ηγε σία αν θρώ πους που εί -
χαν συ νερ γα στεί από κο ντά με τον Μαρξ και τον
Εν γκελς. Οταν ένα τμή μα του, με επι κε φα λής τον
Μπερνστάιν, δια κή ρυ ξε ότι η ανά λυ ση του Μαρξ
για τον κα πι τα λι σμό και την επα νά στα ση πρέ πει
να απορ ρι φθεί, θε ω ρή θη κε από την πλειο ψη φία
της ηγε σί ας επί θε ση στα «ιε ρά και τα όσια». 

Κι όμως, αυ τό το κόμ μα –και τα πε ρισ σό τε ρα
αδελ φά του κόμ μα τα στη Β’ Διε θνή- δι έ πρα ξε τη
με γα λύ τε ρη προ δο σία λί γα χρό νια με τά. Οταν ξέ -
σπα σε ο Α’ Πα γκό σμιος Πό λε μος τον Αύ γου στο
του 1914, ξέ χα σε όλες τις αντι πο λε μι κές και διε -
θνι στι κές αρ χές του και έτρε ξε να στη ρί ξει την
άρ χου σα τά ξη στο όνο μα της «εθνι κής ενό τη -
τας». Το σοκ ήταν τό σο με γά λο που ο Λέ νιν πί -
στευε για με ρι κές μέ ρες ότι το φύλ λο της εφη με -
ρί δας του SPD που ανα κοί νω νε την υπο στή ρι ξη
του κόμ μα τος στον πό λε μο εί χε πλα στο γρα φη θεί
από το γερ μα νι κό γε νι κό επι τε λείο. Η Ρ. Λού ξε -
μπουργκ, η πιο οξυ δερ κής κρι τι κός της γρα φειο -
κρα τί ας και των συμ βι βα σμών του κόμ μα τος τα
προ η γού με να χρό νια, έπα θε νευ ρι κό κλο νι σμό. 

Σή με ρα πολ λοί αγω νι στές και αγω νί στριες ανα -
ρω τιού νται με όλο τους το δί κιο π.χ «τι δια φο ρά
έχουν τα ΜΑΤ του Ση μί τη από τα ΜΑΤ του Κα ρα -
μαν λή». Αυ τό το ερώ τη μα δεν εί ναι κα θό λου και -

νούρ γιο. Τέ θη κε από χι λι ά δες ερ γά τες με πο λύ
πιο τρα γι κούς όρους το 1918-19 στη Γερ μα νι κή
Επα νά στα ση. Τό τε η κυ βέρ νη ση του SPD εξα πέ -
λυ σε τα ακρο δε ξιά σώ μα τα των αξιω μα τι κών που
έσφα ξαν χι λι ά δες επα να στά τες –και την ίδια τη
Ρό ζα Λού ξε μπουργκ. Η «μαρ ξι στι κή» σο σιαλ δη -
μο κρα τία της επο χής έπαι ξε το βα σι κό ρό λο στην
απο τυ χία του επα να στα τι κού κύ μα τος που σά ρω -
σε τον κό σμο με τά την Ρώ σι κη Επα νά στα ση. Η
σο σιαλ δη μο κρα τία συμ με τεί χε ενερ γά στην πο -
λιορ κία της επα να στα τη μέ νης Ρω σί ας, στην
επέμ βα ση των 19 στρα τών που προ σπά θη σαν να
πνί ξουν την επα νά στα ση και στην υπο στή ρι ξη
των «Λευ κών» αντε πα να στα τών. Αρ γό τε ρα, στη
δε κα ε τία του ’30, ήταν οι σο σια λι στές της Γαλ λί -
ας που μέ σω της κυ βέρ νη σης του Λαϊ κού Με τώ -
που, αρ νή θη καν να βο η θή σουν την ισπα νι κή Δη -
μο κρα τία απέ να ντι στους φα σί στες του Φράν κο.  

Eνιαίο Mέτωπο

Ο Λέ νιν και ο Τρό τσκι έδω σαν μια σκλη ρή μά χη
για να πεί σουν την επα να στα τι κή αρι στε ρά της
επο χής τους, την Κομ μου νι στι κή Διε θνή, ότι πα ρά
την εγκλη μα τι κή πο λι τι κή της σο σιαλ δη μο κρα τί ας
οι επα να στά τες πρέ πει να ακο λου θή σουν την τα -
κτι κή του ενιαί ου με τώ που –«βα δί ζου με χω ρι στά
χτυ πά με μα ζί»- απέ να ντι σε αυ τά τα κόμ μα τα για
να κερ δί σουν μέ σα στον αγώ να στην επα να στα τι -
κή προ ο πτι κή τους ερ γά τες που επη ρε ά ζο νται
από τον ρε φορ μι σμό. Οπως εί χε συμ βου λεύ σει
τους ιτα λούς επα να στά τες, «πρώ τα δια σπα στεί τε
από το κόμ μα των ρε φορ μι στών και με τά κά ντε
συμ μα χία μα ζί του». 

Σ’ αυ τή τη συ ζή τη ση ο Λέ νιν, μι λώ ντας για το
Ερ γα τι κό Κόμ μα της Βρε τα νί ας, έδω σε κι έναν

«πα ρά ξε νο» ορι σμό
για τα ρε φορ μι στι κά
κόμ μα τα. Εί ναι κόμ μα -
τα, έγρα ψε, «αστι κά-
ερ γα τι κά». Η ηγε σία
τους, η πο λι τι κή τους
εί ναι αστι κή και αυ τά
τα κόμ μα τα εί ναι οι
αγω γοί μέ σω των
οποί ων φτά νουν οι
ιδέ ες της κυ ρί αρ χης
τά ξης στους «από κά -
τω». Αλ λά ορ γα νώ -
νουν και επηρ ρε ά ζουν
με γά λα στρώ μα τα ερ -
γα τών, και όχι γε νι κά
ερ γα τών, αλ λά των
τμη μά των εκεί νων της
ερ γα τι κής τά ξης που
έχουν εμπει ρία συλ -
λο γι κών αγώ νων, θέ -
λουν να αλ λά ξουν τη
κοι νω νία. Γι’ αυ τό πά -
ντα η βά ση των ρε -
φορ μι στι κών κομ μά -
των εί ναι πιο αρι στε -
ρά από την ηγε σία
της και έρ χο νται στιγ -
μές που αυ τή η αντί -
θε ση βγαί νει πε ρισ σό -
τε ρο ή λι γό τε ρο εκρη -
κτι κά στην επι φά νεια.

Στην επο χή του Λέ νιν, αυ τό απο δεί χτη κε στην
πρά ξη. Το 1920, το «Ανε ξάρ τη το Σο σιαλ δη μο κρα -
τι κό Κόμ μα» της Γερ μα νί ας δια σπά στη κε και πε -
ρί που 200.000 μέ λη του πύ κνω σαν τις γραμ μές
του νε α ρού Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος. Δια κό σιες
χι λι ά δες άν θρω ποι έκα ναν μέ σα σε λί γο διά στη μα
το άλ μα από την εγκλη μα τι κή σο σιαλ δη μο κρα τία
στο επα να στα τι κό κόμ μα. 

Ακό μα και αν ίσχυε τό τε η ανά λυ ση του Λέ νιν,
λέ νε κά ποιοι, σή με ρα πια μας εί ναι άχρη στη. Κοι -
τάξ τε τα ση με ρι νά σο σια λι στι κά κόμ μα τα, λέ νε.
Δεν υπό σχο νται καν τις με ταρ ρυθ μί σεις που υπο -
σχό ταν η πα λιά σο σιαλ δη μο κρα τία. Ακό μα και η
κοι νω νι κή της βά ση έχει πια με ταλ λα χθεί. Εί ναι
γιά πη δες, με σο α στοί και βο λε μέ νοι «προ νο μιού -
χοι» ερ γα ζό με νοι που δεν μπο ρούν να συ γκι νη -
θούν από τα ίδια ορά μα τα όπως η πα λιά βά ση
της σο σιαλ δη μο κρα τί ας ή να κι νη το ποι η θούν με
τους ίδιους τρό πους. 

Εί ναι αλή θεια ότι η σο σιαλ δη μο κρα τία έχει αλ -
λά ξει, κα νείς δεν μπο ρεί να το αρ νη θεί αυ τό. Τό -
τε η σο σιαλ δη μο κρα τία υπο σχό ταν ότι με το δρό -
μο των με ταρ ρυθ μί σε ων ο κα πι τα λι σμός θα μπο -
ρού σε να εξε λι χθεί στα δια κά προς το σο σια λι -
σμό. Αυ τός ο δρό μος ήταν πά ντο τε αδι έ ξο δος και
κά θε φο ρά που ένα ρε φορ μι στι κό κόμ μα ανα λάμ -
βα νε να κά νει πρά ξη αυ τές τις δια κη ρύ ξεις, κα τέ -
λη γε να δια λέ γει τη πλευ ρά των κα πι τα λι στών και
όχι των ερ γα τών. Αλ λά σή με ρα, οι κά θε λο γής Γ.
Πα παν δρέ ου δεν υπό σχο νται καν αυ τό: όταν μι -
λά νε για με ταρ ρυθ μί σεις τους δί νουν την έν νοια
που τους δί νει ο Κα ρα μαν λής. Ναι, εί ναι αλή θεια
ότι το ιδε ο λο γι κό πε ριε χό με νο της ση με ρι νής σο -
σιαλ δη μο κρα τί ας εί ναι το πιο δε ξιό στην ιστο ρι κή
της δια δρο μή. Ού τε εί ναι ψέ μα ότι η ση με ρι νή
ορ γα νω τι κή δο μή της έχει αλ λά ξει: πα λιό τε ρα τα

συν δι κά τα απο τε λού σαν για πα ρά δειγ μα ένα βα -
σι κό πυ λώ να των σο σιαλ δη μο κρα τι κών κομ μά -
των, σή με ρα οι ηγε σί ες τους προ σπα θούν να
σπά σουν κά θε τέ τοια σχέ ση. Αλ λά αυ τό δεν ση -
μαί νει ότι τα ση με ρι νά κόμ μα τα έχουν απαλ λα γεί
–και προ σπα θούν πο λύ- από την αντί φα ση που
κυ νη γού σε τα «κλασ σι κά» ρε φορ μι στι κά κόμ μα τα. 

Aνταρσίες

Αυ τό το απο δει κνύ ει η εμπει ρία των αγώ νων
και των κι νη μά των όλων των τε λευ ταί ων χρό νων.
Η Γαλ λία εί ναι ένα τέ τοιο πα ρά δειγ μα. Εκεί το Σο -
σια λι στι κό Κόμ μα έχει πά ει τό σο δε ξιά τις δυο τε -
λευ ταί ες δε κα ε τί ες που ο όρος «σο σιαλ φι λε λευ -
θε ρι σμός» χρη σι μο ποιεί ται από τον κό σμο του κι -
νή μα τος για να το πε ρι γρά ψει. Κι όμως, όταν η
ηγε σία του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος τά χθη κε
υπέρ του «Ναι» στο Ευ ρω σύ νταγ μα πριν δυο χρό -
νια, πε ρισ σό τε ρο από το 50% της βά σης του ΣΚ
τά χθη κε με την κα μπά νια του «Οχι». Χω ρίς αυ τή
τη μα ζι κή ανταρ σία της βά σης του Σο σια λι στι κού
Κόμ μα τος, το κί νη μα δεν θα κέρ δι ζε μια τό σο με -
γά λη νί κη που πή γε πί σω τους σχε δια σμούς όλων
των αρ χου σών τά ξε ων της ΕΕ. 

Εχου με δει το ίδιο και στην Ελ λά δα όλα τα
προ η γού με να χρό νια. Οταν ο Ση μί της έκα νε τις
«εκ συγ χρο νι στι κές» του επι θέ σεις στην ερ γα τι κή
τά ξη και τη νε ο λαία, συ νά ντη σε σε κά θε τέ τοιο
βή μα δυ να τές ανταρ σί ες. Και στις πε ρισ σό τε ρες
πε ρι πτώ σεις στο κέ ντρο τους βρέ θη καν ερ γα ζό -
με νοι του ΠΑ ΣΟΚ. Η μά χη στα ναυ πη γεία του
Σκα ρα μα γκά το 1995, η με γά λη απερ γία της Ιο νι -
κής το 1998, οι απερ γί ες σε μια σει ρά ΔΕ ΚΟ ενά -
ντια στην προ σπά θεια του Ση μί τη να φέ ρει την
«εξυ γί αν σή» τους με πα γώ μα τα μι σθών και χτύ -
πη μα των συλ λο γι κών συμ βά σε ων εί ναι με ρι κές
από αυ τές. Το με γά λο αντι πο λε μι κό κί νη μα του
2003 δεν θα ήταν αυ τό που ξέ ρου με, αν τους
δρό μους της Αθή νας και των άλ λων πό λε ων δεν
πλημ μύ ρι ζαν μα ζί με χι λι ά δες άλ λους και χι λι ά δες
μέ λη και φί λοι του ΠΑ ΣΟΚ, κό ντρα στην πο λι τι κή
της κυ βέρ νη σης Ση μί τη που με τον Γ. Πα παν δρέ -
ου υπουρ γό Εξω τε ρι κών έβα ζε πλά τες στον
Μπους. Δεν τους κα τέ βα σε ο Λα λι ώ της, στο δρό -
μο, αυ τοί σύ ρα νε τον Λα λι ώ τη. 

Η ση με ρι νή σο σιαλ δη μο κρα τία δεν έχει απαλ -
λα γεί από την αντί φα σή της και γι’ αυ τό το λό γο
περ νά ει κρί ση. Το χά σμα ανά με σα στις ηγε σί ες
και τη βά ση πο τέ δεν ήταν με γα λύ τε ρο, οι ορ γα -
νω τι κοί δε σμοί που ένω ναν πα λιό τε ρα τα ρε φορ -
μι στι κά κόμ μα τα με το κό σμο τους έχουν χα λα -
ρώ σει. Ομως, ταυ τό χρο να αυ τή η χα λά ρω ση των
δε σμών μπο ρεί να λει τουρ γή σει και προς την
αντί θε τη κα τεύ θυν ση: να αφή σει χώ ρο για να ξε -
σπά σουν πιο εύ κο λα ανταρ σί ες από τη βά ση. 

Ολα τα πα ρα πά νω κα θό λου δεν ση μαί νουν ότι
ο δρό μος εί ναι στρω μέ νος με ρο δο πέ τα λα για τη
ρι ζο σπα στι κή αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά, κι ότι
αρ κεί να δια κη ρύ ξου με το πρό γραμ μά μας ώστε
κά ποια στιγ μή η «λαϊ κή βά ση του ΠΑ ΣΟΚ» να μας
συ να ντή σει. Μια πο λι τι κή που δεν “αγκα ζά ρει” τη
βά ση σε κοι νή δρά ση, εί ναι το κα λύ τε ρο δώ ρο
στις σο σιαλ δη μο κρα τι κές ηγε σί ες για τί τους αφή -
νει την πρω το βου λία των κι νή σε ων. Ο Λέ νιν ήταν
σω στός και το 1920 και σή με ρα.  

Λέανδρος Mπόλαρης

Νο 771 13

Bερολίνο 1918, η επανάσταση στους δρόμους, 

η Σοσιαλδημοκρατία άντρο της αντεπανάστασης



Τ
ο ρα διό φω νο σή με ρα εί ναι το πλέ ον αδι κη μέ νο από τα
Μ.Μ.Ε. στην Ελ λά δα. Έτσι λοι πόν και στο θέ μα που
κου βε ντιά ζου με η οι κο λο γία δεν έχει την θέ ση που

πραγ μα τι κά της αρ μό ζει. Η οι κο λο γία αντι με τω πί ζε ται σαν
δεύ τε ρης αξί ας εμπό ρευ μα. Ο ρό λος του ρα διο φώ νου που
συ μπλή ρω σε 110 χρό νια πα ρου σί ας του, υπο τι μά ται πά ρα πο -
λύ. Ο κό σμος ξε χνά πό σο συ νέ βα λε το ρα διό φω νο στην δια -
μόρ φω ση του τρό που σκέ ψης, του πε ρα σμέ νου αιώ να και μει-
ώ νει το ρό λο που μπο ρεί και να παί ξει στον αιώ να μας.

Παρ ‘ όλα  αυ τά το ρα διό φω νο θα εξα κο λου θεί να εί ναι απα -
ραί τη το για την κά λυ ψη των ει δή σε ων σε κά θε πε ριο χή του κό -
σμου, σε κά θε χώ ρα, σε πραγ μα τι κό χρό νο και μας επι τρέ πει
να πα ρα κο λου θού με τους μου σι κούς ρυθ μούς επι λο γής μας.

Πα ρα δό ξως ένα από τα σο βα ρά πλε ο νε κτή μα τα του ρα διο -
φώ νου, εί ναι ότι δεν συ νο δεύ ε ται από ει κό νες Το κυ ριό τε ρο
προ σόν της τη λε ο πτι κής ει κό νας – που φαί νε ται τό σο πραγ μα -
τι κή – εί ναι στην πραγ μα τι κό τη τα και το κύ ριο ελάτ τω μα της,
επει δή ανα στέλ λει τη φα ντα σία και την δυ να τό τη τά μας να
απο στα σιο ποι η θού με από τα πράγ μα τα και να σκε φτού με. Θα
χρεια ζό μα στε πά ντα τον ήχο χω ρίς την ει κό να, και το δι καίω -
μά μας να ερ μη νεύ σου με τα πράγ μα τα με τον δι κό μας τρό πο.

Το αν θρώ πι νο δυ να μι κό που κα λύ πτει τα οι κο λο γι κο-πε ρι -
βαλ λο ντι κά θέ μα τα με ρι κώς έως ελά χι στα απαρ τί ζε ται από
συ να δέλ φους που κα τά κύ ριο λό γο εί ναι δια πι στευ μέ νοι στο
Υπουρ γείο ΠΕ ΧΩ ΔΕ αλ λά και το Γε ωρ γί ας, Ανά πτυ ξης, Με τα -
φο ρών και Ναυ τι λί ας και δευ τε ρευό ντως από συ να δέλ φους
του ελεύ θε ρου ρε πορ τάζ.

Οι αμι γώς « οι κο λο γι κές » εκ πο μπές, που μπο ρούν να στα -
θούν με αξιώ σεις δεν με τριού νται πα νελ λα δι κά ού τε στα δά -
κτυ λα των δύο χε ριών.

Οι ρα διο συ χνό τη τες με τα χει ρί ζο νται την οι κο λο γία αντι -
στρό φως ανά λο γα της δυ να μι κό τη τάς τους. Τα με γά λα εμπο -
ρι κά ρα διό φω να δυ στυ χώς δια θέ τουν πο λύ-λί γο από το χρό νο
τους σε σχέ ση με τους μι κρό τε ρους ρα διο σταθ μούς.   

Περιεχόμενο

Επί σης ένα ση μείο αξιο πρό σε κτο εί ναι η δια φο ρά οι κο λο γι -
κής ευαι σθη σί ας με τα ξύ των ρα διο σταθ μών του κέ ντρου και
της πε ρι φέ ρει ας. Υπάρ χουν αρ κε τοί ρα διο σταθ μοί στην Ελ λη -
νι κή επαρ χία με σχε δόν οι κο λο γι κό και εναλ λα κτι κό προ σα να -
το λι σμό και πε ριε χό με νο. Δυ στυ χώς όμως πολ λοί από αυ τούς
δεν έχουν την δυ να τό τη τα συ νε χούς ρο ής για αντι κει με νι κούς
και ενίο τε υπο κει με νι κούς λό γους. Τους χα ρα κτη ρί ζει το με -
ρά κι της προ σφο ράς αλ λά εί ναι εμ φα νής ο ερα σι τε χνι σμός.

Παρ ‘ όλα αυ τά θα πρέ πει να θε ω ρού νται μι κρές οι κο λο γι -
κές οά σεις, αφού εκτός από την κά λυ ψη των όποι ων το πι κών
προ βλη μά των και θε μά των κα λύ πτουν ένα ευ ρύ φά σμα από
πε ρι βάλ λον, ποιό τη τα ζω ής, αγώ να κα τά της πα γκο σμιο ποί η -
σης, τα  νέα κοι νω νι κά κι νή μα τα κ.α. 

Ας μου επι τρέ ψε τε να κα τα θέ σω μία προ σω πι κή εμπει ρία
έχο ντας συ μπλη ρώ σει 12 χρό νια ρα διο φω νι κής πα ρου σί ας.
Απο τόλ μη σα το 2000 για πρώ τη φο ρά στην Ελ λά δα έναν οι κο -
λο γι κό ρα διο - μα ρα θώ νιο την πα γκό σμια ημέ ρα πε ρι βάλ λο -
ντος στις 5 Ιο υ νίου συ μπλη ρώ νο ντας 24 συ νε χείς ώρες εκ πο -
μπής πί σω από τα μι κρό φω να του 941 ΕΠΙ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΑ  F.M.
απο κο μί ζο ντας μια σπά νια εμπει ρία και ένα πλή θος δια δο χι -
κών συ ναι σθη μά των.

Η με γα λύ τε ρη όμως συ γκί νη ση  που δέ χτη κα πο τέ, ήταν η
απευ θεί ας με τά δο ση από την με γά λη δια δή λω ση δια μαρ τυ ρί -
ας στους δρό μους της Γέ νο βα το 2001. Επί ώρες πί σω από το
μι κρό φω νο με αρ κε τούς απο σταλ μέ νους συ να δέλ φους, με
πλή θος προ σκε κλη μέ νων  και με την ιδιό τη τα του εκ προ σώ που
ενη μέ ρω σης στην Ελ λά δα της ορ γά νω σης ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001, όταν
με κα λού σαν οι μη τέ ρες των νε α ρών κυ ρί ως δια δη λω τών, για
να μά θουν νέα από την αι μο το βα μέ νη πό λη της Γέ νο βα.

Ο οι κο λο γι κός λό γος στα Μ.Μ.Ε. επι βάλ λε ται να βρει νέ ες
λε ω φό ρους και ατρα πούς για να μπο ρέ σει να απε γκλω βι στεί
από τον σχε δόν μό νι μο κα ταγ γελ τι κό χα ρα κτή ρα που την δια -
κρί νει, για να τρα βή ξου με την προ σο χή του ακρο α τή μας.

Το  κει με νά κι αυ τό ας θε ω ρη θεί η συ νει σφο ρά μας στην κατ
‘ ευ φη μι σμόν Πα γκό σμια Ημέ ρα Πε ρι βάλ λο ντος αγνο ώ ντας
τις υπό λοι πες 364 ημέ ρες του χρό νου. 

Τέ λος ας θυ μό μα στε πά ντα τις εξαγ γε λί ες  μας, σαν συν -
δυα σμός Συμ μα χία  για  την  Υπερ νο μαρ χία που απο τε λούν
ανα πό σπα στο κομ μά τι της οι κο λο γι κής μας συ νεί δη σης .

Κώ στας Σπα νό που λος

Νο 77114

Δ
ι πλα σια σμό των ψή φων εί χε ο «Ενω τι -
κός Συν δυα σμός Fi nan ci al Cri mes”
στις εκλο γές για νέο ΔΣ της ΕΣΗ ΕΑ

που έγι ναν στις 6 και 7 Ιο ύ νη. Συ γκε ρι μέ να πή -
ρε 141 ψή φους σε σχέ ση με 72 που εί χε πά ρει
στις εκλο γές του 2005. Εί ναι μια με γά λη επι -
τυ χία που δεί χνει τη δυ να μι κή μι ας μα χη τι κής
ρι ζο σπα στι κής πα ρέμ βα σης που έχει βρε θεί
σε όλες τις μά χες που έχουν ανοί ξει τα τε λευ -
ταία χρό νια στο χώ ρο των ΜΜΕ. Αν και οι άλ -
λες δυ νά μεις ακο λου θού σαν το πα ρά δειγ μα
των Fi nan ci al Cri mes –και αντα πο κρί νο νταν
στο ενω τι κό τους κά λε σμα- η δυ να μι κή που θα
δη μιουρ γού νταν θα ήταν πο λύ με γα λύ τε ρη
και τώ ρα δεν θα κα θό νταν στο τι μό νι της ΕΣΗ -
ΕΑ οι «κο λη τοί» του Ρου σό που λου. 

Τα απο τε λέ σμα τα έχουν ως εξής. Ο συν -
δυ σμός της δε ξιάς «Δη μο σιο γρά φοι για τη
Δη μο σιο γρα φία» με επι κε φα λής τον Σό μπο λο
πή ρε 1.181 ψή φους και 4 έδρες (στις προ η -
γού με νες εκλο γές οι δε ξιοί συν δυα σμοί εί -
χαν πά ρει συ νο λι κά 1.105 ψή φους). Η «Συ -
σπεί ρω ση Δη μο σιο γρά φων Δού ρειος Τύ πος»
πή ρε 867 ψή φους και 3 έδρες (821 και 3 το
2005). Η «Μα χό με νη Δη μο σιο γρα φία» 611
ψή φους και 2 έδρες (518 και 2 έδρες). Η «Κί -
νη ση Επαγ γελ μα τι ών Δη μο σιο γρά φων» 448
ψή φους και 2 έδρες (498 και 2 έδρες το
2005). «Ενω τι κός Συν δυα σμός – Fi nan ci al
Cri mes» 141 ψή φοι (72 το 2005). 

Οπως ανα φέ ρουν οι Fi nan ci al Cri mes στην
ανα κοί νω ση που έβγα λαν με με ρι κές πρώ τες
εκτι μή σεις των απο τε λε σμά των: «Με τά την
έκ δο ση των απο τε λε σμά των των εκλο γών
της ΕΣΗ ΕΑ προ κύ πτει δι πλα σια σμός του
εκλο γι κού μας απο τε λέ σμα τος σε σχέ ση με
τις εκλο γές του 2005. Ευ χα ρι στού με δη μο σί -
ως τους συ να δέλ φους που μας στή ρι ξαν με
την ψή φο τους ανα γνω ρί ζο ντας την συ νε χή
και συ νε πή δρά ση μας την τε λευ ταία δι ε τία. 

Η δρά ση ενός συν δυα σμού που δεν εί χε
«πλά τες», οι κο νο μι κά στη ρίγ μα τα και μη χα νι -
σμούς, έδει ξε ότι η συ στη μα τι κή απεύ θυν ση
στη βά ση του κλά δου, μπο ρεί να φέρ νει απο -
τε λέ σμα τα και στο εκλο γι κό επί πε δο, μή νυ μα
ιδιαί τε ρα χρή σι μο (αν και δύ σκο λο να το κα -

τα νο ή σουν) σε όσους οχυ ρω μέ νοι πί σω από
γρα φεία και με χαρ το πο λέ μους ανα κοι νώ σε -
ων και κα ταγ γε λιών, αυ τα πα τώ νταν ότι έτσι
έδι ναν προ ο πτι κή για τους ερ γα ζό με νους
του κλά δου. Στο έδα φος αυ τής της αδρά -
νειας πά τη σε και η πρω τιά της φι λο κυ βερ νη -
τι κής πα ρά τα ξης του κλά δου, σε μια επο χή
που χρεια ζό μα στε σω μα τείο που να εί ναι ερ -
γα λείο μά χης και όχι φι λο κυ βερ νη τι κό και φι -
λο ερ γο δο τι κό πα ρα μά γα ζο. 

Αι σιό δο ξοι και δυ να μω μέ νοι με το απο τέ λε -
σμά μας, υπεύ θυ νοι και μά χι μοι όπως πά ντα,
συ νε χί ζου με τη δρά ση μας. Οσοι προ ω θούν
αντερ γα τι κές επι λο γές σε οποιο δή πο τε επί -
πε δο θα μας έχουν απέ να ντί τους. Σε αυ τή τη
νέα φά ση που μπαί νει η ζωή της ΕΣΗ ΕΑ, θα

εί μα στε πα ρό ντες και ήδη έχου με συ να δέλ -
φους που ερ μη νεύ ο ντας το απο τέ λε σμά μας
σαν την από δει ξη (αντο χή και ανά πτυ ξη) ενός
δυ να μι κού εναλ λα κτι κού πό λου, άρ χι σαν να
δη λώ νουν τη συ στρά τευ σή τους. Συ νε χί ζου με
ενω τι κά, δυ να μι κά, ασυμ βί βα στα.»

Επί σης ο Ενω τι κός Συν δυα σμός Fi nan ci al
Cri mes κα λεί σε συμ με το χή και στο δεύ τε ρο
γύ ρο για τις εκλο γές στα πει θαρ χι κά συμ -
βού λια για να «βά λου με φρα γή στα σχέ δια
της συ ντή ρη σης να με τα τρέ ψει τα πει θαρ χι -
κά σε όρ γα να ατι μω ρη σί ας φι λο ερ γο δο τι κών
συ μπε ρι φο ρών, γε γο νός που θα ενι σχύ σει
την ασυ δο σία στους χώ ρους ερ γα σί ας. Στη -
ρί ζου με: Ελέ νη Αν δρια νού, Γιάν νη Κα τζου ρά -
δη, Μι μή Του φε ξή, Τά κη Τερ ζή.» 

EKΛOΓEΣ EΣHEA

Aλμα για τους Financial Crimes

Δάσκαλoι - Aριστοτέλης

Σκέψεις μετά την 

“Mέρα Περιβάλλοντος”

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 έγι ναν
την Πέ μπτη 7 Iο ύ νη στο Σύλ λο γο Δα σκά -
λων "Aρι στο τέ λης". Aνα λυ τι κά τα απο τε -
λέ σμα τα των εκλο γών εί ναι τα εξής: ΔA -
KE 323 ψή φοι και 3 αντι πρό σω ποι, AAK
236 ψή φοι και 3 αντι πρό σω ποι, ΠAΣK
136 ψή φοι και 2 αντι πρό σω ποι, EΣAK 133
ψή φοι και 1 αντι πρό σω πος, Πρω το βου -
λία ΓE NO BA 48 ψή φοι, Aυ τό νο μη Πα ρέμ -
βα ση 22 ψή φοι και Aντε πί θε ση 14 ψή φοι.

"H δυ σα ρέ σκεια των δα σκά λων προς
την κυ βέρ νη ση της NΔ, που εκ φρά στη -
κε μα ζι κά με τη με γα λειώ δη απερ γία
μας των έξι εβδο μά δων, εξα κο λου θεί
να υπάρ χει", μας εί πε η Xρι στί να Λα δά,
μέ λος της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA, "H
πρω τιά της ΔA KE στα απο τε λέ σμα τα
του συλ λό γου μας, όμως, δεί χνει ότι η
ορ γή για την κυ βέρ νη ση δεν φτά νει αυ -
τό μα τα να κα τα γρα φεί στις εκλο γές αν
η αρι στε ρά δεν έχει ορ γα νώ σει τον
αγώ να όπως θα μπο ρού σε και ακό μα

πε ρισ σό τε ρο δεν έχει πρό τα ση για τη
συ νέ χειά του.

Συ γκε κρι μέ να όλα όσα προ σπα θού -
σα με σαν Πρω το βου λία ΓE NO BA να ορ -
γα νώ σου με στη διάρ κεια της απερ γί ας
μας, δη λα δή το άνοιγ μα σε άλ λους χώ -
ρους για συ μπα ρά στα ση και το απερ -
για κό τα μείο, ήταν αυ τά που η υπό λοι πη
-με με γα λύ τε ρες από εμάς δυ νά μεις-
αρι στε ρά αρ νή θη κε να βά λει μπρο στά
με απο τέ λε σμα να υπο κύ ψει στο ρε α λι -
σμό της "κού ρα σης" των συ να δέλ φων
και να συμ φω νή σει στο κλεί σι μο της
απερ γί ας.

Eνώ τώ ρα εί μα σταν και πά λι οι μό νοι
που στη συ νέ λευ ση του συλ λό γου μας
προ τεί να με ότι χρειά ζε ται να απο φα σί -
σου με την 7η βδο μά δα απερ γί ας μας το
Σε πτέμ βρη για να ξα να βγά λου με το κλά -
δο και τα αι τή μα τά μας στο προ σκή νιο.
Πα ρό λα αυ τά, τα απο τε λέ σμα τα δεν μας
απο γο η τεύ ουν. Συ νε χί ζου με να δι εκ δι -
κού με μα ζί με την πλειο ψη φία των συ να -
δέλ φων να απο φα σι στεί από τη Συ νέ λευ -
ση της ΔOE η συ νέ χεια του αγώ να μας".

Ποι νι κή δί ω ξη ασκή θη κε σε βά ρος της
συ ντα κτι κής ομά δας της εφη με ρί δας «Πρώ -
το Θέ μα» με την κα τη γο ρία της κα τα σκο πεί -
ας σε βαθ μό κα κουρ γή μα τος. Η δί ω ξη ξε κί -
νη σε ύστε ρα από μη νύ σεις του διοι κη τή της
ΕΥΠ Ι. Κο ρα ντή και του «συν δι κα λι στή» της
Υπη ρε σί ας Κ. Αγ γε λά κη, επει δή η εφη με ρί -
δα εί χε δη μο σιεύ σει τα ονό μα τα των ΚΥ Πα -
τζή δων πρα κτό ρων που συμ με τεί χαν στα
σκάν δα λα των απα γω γών των Πα κι στα νών
και των υπο κλο πών. 

Η δί ω ξη εί ναι κα θα ρή πρό κλη ση. Η δι κα -
στι κή έρευ να για τα σκάν δα λα των απα γω -
γών και των υπο κλο πών έχει αρα χνι ά σει.
Χρειά στη κε μια με γά λη κα μπά νια αλ λη λεγ -
γύ ης για να σω θεί από τα νύ χια της χού -
ντας του Πα κι στάν ο άν θρω πος που τόλ μη -
σε να κα ταγ γεί λει τις απα γω γές, ο πρό ε -
δρος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Τζα -
βέντ Ασλάμ. Και αυ τή τη στιγ μή, οι μη χα νι -
σμοί των πρα κτό ρων της κυ βέρ νη σης επι -
λέ γουν να βά λουν στο στό χα στρο την
ελευ θε ρο τυ πία με διώ ξεις όσων μί λη σαν με
«ονό μα τα και διευ θύν σεις» για τα σκάν δα -
λα του «αντι τρο μο κρα τι κού πο λέ μου». 

Η αι τιο λό γη ση της δί ω ξης –η απο κά λυ -

ψη ονο μά των πρα κτό ρων- μό νο ει ρω νι κά
χα μό γε λα μπο ρεί να προ κα λέ σει. Ονό μα τα
ΚΥ Πα τζή δων ανα φέ ρο νται τα κτι κό τα τα στα
ΦΕΚ, οι δια γω νι σμοί προ σλή ψε ων εί ναι
ανοι χτοί, τα ονό μα τα των υπο ψη φί ων δη μο -
σιεύ ο νται. Στο φύλ λο του «Πρώ του Θέ μα -
τος» της Κυ ρια κής 10/6 δη μο σιεύ ε ται φω -
το γρα φία από την «χο ρο ε σπε ρί δα» της
υπη ρε σί ας τον Απρί λη σε πο λυ τε λές μπου -
ζου κτσί δι κο. Πρά κτο ρες και αρ χι πρά κτο -
ρες αγκα λιά με καλ λι τέ χνι δες και χω ρίς κα -
μιά διά θε ση ανω νυ μί ας....

Εκ πρό σω ποι όλων των δη μο σιο γρα φι κών
ενώ σε ων και πο λι τι κών κομ μά των απαι τούν
να στα μα τή σει η δί ω ξη. Ο Νά σος Μπρά -
τσος από τους Fi nan ci al Cri mes επι ση μαί νει
σε δή λω σή του που δη μο σιεύ ει η εφη με ρί -
δα: «Η δί ω ξη της εφη με ρί δας «ΘΕ ΜΑ» για
κα τα σκο πεία επει δή απο κά λυ ψε τα ψέ μα τα
της κυ βέρ νη σης της ΝΔ στο θέ μα των απα -
γω γών των Πα κι στα νών απο τε λεί πρώ του
με γέ θους πρό κλη ση από τους «κου κου λο -
φό ρους» των μυ στι κών υπη ρε σιών και τους
πο λι τι κούς τους προ ϊ στά με νους. Σύσ σω μος
ο δη μο σιο γρα φι κός κό σμος θα την πε τά ξει
στον σκου πι δο ντε νε κέ της Ιστο ρί ας».

Nέα λογοκρισία

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ το Σάββατο 16/6

στις 7.30μμ θα γίνει η συζήτηση με θέμα

“Aπαγωγές, Πόλεμος, Pατσισμός: H πάλη για

την απελευθέρωση του T.Aσλάμ”  με ομιλητές

τους T.Aσλάμ, Γ.Σηφακάκη, K.Πατρικίου



T
ην κή ρυ ξη 24ωρης απερ γί ας σε πε ρί πτω ση
που η Γιαν νά κου κα τα θέ σει άμε σα και χω ρίς
διά λο γο με την πα νε πι στη μια κή κοι νό τη τα,

στη Bου λή νο μο σχέ διο για την έρευ να και τα με τα -
πτυ χια κά, απο φά σι σε η Διοι κού σα Eπι τρο πή της
ΠOΣ ΔEΠ στη διευ ρυ μέ νη με εκ προ σώ πους των Συλ -
λό γων ΔEΠ συ νε δρί α σή της στις 9 Iο ύ νη. Eπι πλέ ον,
απο φά σι σε ότι αν δεν ικα νο ποι η θούν τα αι τή μα τα
των πα νε πι στη μια κών με πρώ το και κύ ριο την από -
συρ ση του νέ ου νό μου πλαί σιο για τον οποίο θα κα -
τα θέ σει και προ σφυ γή αντι συ νταγ μα τι κό τη τας στο
ΣτE, θα προ χω ρή σει “σε κλι μα κού με νη κι νη το ποί η ση
από τη νέα ακα δη μα ϊ κή χρο νιά, σε συ ντο νι σμό με
τους φοι τη τές”.

Στην ει σή γη σή του ο πρό ε δρος της ΠOΣ ΔEΠ, Λά -
ζα ρος Aπέ κης, αφού δι α τύ πω σε τα αι τή μα τα των πα -
νε πι στη μια κών για το δη μό σιο Πα νε πι στή μιο και για
αύ ξη ση της χρη μα το δό τη σής του, εξή γη σε τους λό -
γους που οδη γούν τους πα νε πι στη μια κούς σε νέ ες
κι νη το ποιή σεις. H Yπουρ γός Παι δεί ας Γιαν νά κου όχι
μό νο ξε κι νά την εφαρ μο γή του νό μου πλαί σιο από
τις εξε λί ξεις με λών ΔEΠ αλ λά την ίδια ώρα, σχε διά -
ζει να κα τε βά σει νέο νο μο σχέ διο για την έρευ να που

δη μιουρ γεί μη χα νι σμούς ατό μων του υπουρ γεί ου με
μι σθούς πέ ρα από το δη μό σιο και οι οποί οι θα δια -
χει ρί ζο νται τα ερευ νη τι κά προ γράμ μα τα και τα τε ρά -
στια κον δύ λιά τους χω ρίς κα νέ να έλεγ χο.

Aμέ σως με τά την ει σή γη ση του προ έ δρου της
ΠOΣ ΔEΠ, εκ πρό σω ποι των ΔEΠ από όλη την Eλ λά δα
ενη μέ ρω σαν για τις απο φά σεις των συλ λό γων τους.
“H πρό τα σή μας προς τη Διοι κού σα Eπι τρο πή της
ΠOΣ ΔEΠ εί ναι πρώ τον κή ρυ ξη απερ γιών σε πε ρί πτω -
ση κα τά θε σης νό μου για την έρευ να”, εί πε η εκ πρό -
σω πος του Συλ λό γου Πα νε πι στη μίου Aι γαί ου, “Δεύ -
τε ρον, συ να ντή σεις με φο ρείς, πο λι τι κά κόμ μα τα, ερ -
γα τι κά σω μα τεία και συλ λό γους. Tρί τον, εξαγ γε λία
απερ γιών το χει με ρι νό εξά μη νο σε συ νερ γα σία με
τους φοι τη τές, του λά χι στον 2-3 βδο μά δες απερ γία.
Συμ φω νού με με την προ σφυ γή για να κρι θεί ο νό -
μος-πλαί σιο αντι συ νταγ μα τι κός και πι στεύ ου με ότι ο
δι κα στι κός τρό πος εί ναι προ σθε τι κός στον αγώ να
μας και πρέ πει να συν δυα στεί με απερ για κές κι νη το -
ποιή σεις”.

H πλειο ψη φία των με λών της Διοι κού σας στη συ -
ζή τη ση που ακο λού θη σε τά χθη καν υπέρ των νέ ων
αγω νι στι κών απερ για κών κι νη το ποιή σε ων ως απά -

ντη ση στις νέ ες προ κλή σεις της Γιαν νά κου και ανέ -
θε σαν στη Eκτε λε στι κή της ΠOΣ ΔEΠ τη διορ γά νω ση
ημε ρί δας στην Aθή να με θέ μα την Eρευ να. H Ξέ νια
Xρυ σο χό ου από το Πά ντειο μί λη σε για τις ποι νές
που απο δό θη καν πρό σφα τα στους υπεύ θυ νους για
την κα τά χρη ση χρη μά των του Πα νε πι στη μίου, τό νι σε
ότι ο αγώ νας των πα νε πι στη μια κών -που με τη δι κή
τους ενερ γο ποί η ση η υπό θε ση έφτα σε στη δι καιο σύ -
νη- συ νε χί ζε ται για να επι στρα φούν τα χρή μα τα και
συ νέ δε σε το σκάν δα λο με τους νέ ους νό μους της
Γιαν νά κου που προ ω θούν τους εξω τε ρι κούς δια χει -
ρι στές των οι κο νο μι κών των AEI και τις αδια φα νείς
δια δι κα σί ες.

H από φα ση της ΠOΣ ΔEΠ για 24ωρη απερ γία
άμε σα αν κα τα τε θεί νό μος για την έρευ να αλ λά και
για κλι μά κω ση την νέα χρο νιά ενά ντια στην εφαρ -
μο γή του νό μου πλαί σιο, δεί χνει ότι το εκ παι δευ τι κό
κί νη μα εί ναι έτοι μο να ξα να βγεί στο δρό μο. Oι φοι -
τη τές πρέ πει να εί ναι έτοι μοι να συ ντο νι στούν ξα νά
με την ΠOΣ ΔEΠ ενά ντια στις νέ ες επι θέ σεις και
όλοι μα ζί να στεί λουν το μή νυ μα στη Γιαν νά κου ότι
οι κα τα λή ψεις και οι απερ γί ες δεν εί ναι πί σω της
αλ λά μπρο στά της.

M
ε νί κη έλη ξε ο πρώ τος γύ -
ρος κι νη το ποιή σε ων των
κα τοί κων των πα ρα λια κών

δή μων της Aθή νας που δι εκ δι κούν
την ελεύ θε ρη πρό σβα ση στις πα -
ρα λί ες. Aπό την Kυ ρια κή 10 Iο υ -
νίου, η ιδιω τι κή πλαζ του Aγί ου Kο -
σμά στο Eλ λη νι κό εί ναι μια ελεύ θε -
ρη δη μο τι κή ακτή.

“Aπό τις 11 το πρωί της Kυ ρια -
κής εκα το ντά δες κά τοι κοι των νο -
τιο α να το λι κών, των νο τί ων και του
Πε ραιά συ γκε ντρω θή κα με στην
πλαζ του Aγί ου Kο σμά για να συμ -
με τέ χου με στο άνοιγ μα της πα ρα -
λί ας”, μας εί πε ο Δη μή τρης Kου -
τσου ρής, “Aφού έπε σαν τα κά γκε -
λα, όλοι μα ζί μπή κα με στην πα ρα -
λία όπου αναρ τή θη κε και τα μπέ λα
‘Δή μος Eλ λη νι κού-Eί σο δος ελεύ θε -
ρη’. Tην ίδια μέ ρα ο δή μαρ χος του
Eλ λη νι κού στα μά τη σε την απερ γία
πεί νας. H κι νη το ποί η ση της Kυ ρια -
κής ήταν το επό με νο βή μα με τά τη
μα ζι κή και δυ να μι κή δια δή λω ση
που κά να με την πε ρα σμέ νη Tρί τη
μπρο στά στη Bου λή και που εί χε
συ γκε ντρώ σει δε κά δες φο ρείς και
επι τρο πές για ανά λο γα ζη τή μα τα
σε όλη την Aθή να όπως οι ελεύ θε -
ροι χώ ροι, τα πάρ κα κλπ”.

Σε δελ τίο τύ που ο δή μος Eλ λη -
νι κού ανα φέ ρει “O αγώ νας συ νε χί -
ζε ται για να κα το χυ ρω θεί και τυ πι -
κά η δη μο τι κή πλαζ. Για να ανα -
κλη θούν οι πα ρά νο μες συμ βά σεις
που η κι νη το ποί η ση του δή μου Ελ -
λη νι κού ανά γκα σε τον υφυ πουρ γό
κ. Ορ φα νό να πα ρα πέμ ψει στο Νο -
μι κό Συμ βού λιο του Κρά τους και
για τις οποί ες ο Ει σαγ γε λέ ας του
Αρεί ου Πά γου κ. Σα νι δάς ανα κοί -
νω σε ότι δι έ τα ξε επεί γου σα προ -
κα ταρ κτι κή ανά κρι ση. Για να απο -
δο θούν στο δή μο οι χώ ροι που κα -
τα λαμ βά νουν πα ρά νο μα οι επι χει -
ρη μα τί ες. Ο αγώ νας συ νε χί ζε ται
και για το Ολυ μπια κό Κέ ντρο Ιστιο -
πλοΐ ας το οποίο δί νε ται για εκ με -
τάλ λευ ση σε ιδιώ τες για 45 χρό -
νια…Την Κυ ρια κή 17 Ιο υ νίου, στις
11 το πρωί θα γί νει κα θα ρι σμός
της θά λασ σας και της ακτής από
τα φύ κια. Στις 8 το βρά δυ θα γί -
νουν τα εγκαί νια της δη μο τι κής
πλαζ Ελ λη νι κού”.

H πρώ τη νί κη του κι νή μα τος για
ελεύ θε ρες πα ρα λί ες ενά ντια στους
κα τα πα τη τές επι χει ρη μα τί ες και
την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή που
τους στη ρί ζει, δί νει αυ το πε ποί θη ση
για τη συ νέ χεια. H μα ζι κή και απο -
φα σι στι κή κι νη το ποί η ση των κα τοί -
κων δεί χνει ότι η σύ γκρου ση με τα
ιδιω τι κά συμ φέ ρο ντα μπο ρεί να
έχει απο τε λέ σμα τα και γι’αυ τό
ανοί γει το δρό μο για νέ ες νί κες.
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Mε επι τυ χία πραγ μα το -
ποι ή θη κε η 48ωρη απερ γία
που εί χε προ κη ρύ ξει  η
Oμο σπον δία Συλ λό γων
Yπουρ γεί ου Oι κο νο μι κών
για τις 11 και 12 Iο υ νίου. H
συμ με το χή ήταν με γα λύ τε -
ρη από την 24ωρη στις 1/6
και σε κά ποιο υς χώ ρους
άγ γι ξε το 100%, όπως στο
KE ΠYO που έγι νε και πε ρι -
φρού ρη ση. Στην Eπι τρο πή
Kε φα λαι α γο ράς μά λι στα
κα τε βή κα με σε αυ τή την
απερ γία και με δι κά μας αι -
τή μα τα.

Eί ναι πο λύ αι σιό δο ξο να
ξα να βγαί νει η Oμο σπον δία
μας σε κι νη το ποιή σεις με τά
από αρ κε τά χρό νια και σί -
γου ρα αυ τή η απερ γία θα
μπο ρού σε να πα ρα λύ σει
όλες τις υπη ρε σί ες αν εί χε
κα λύ τε ρη ορ γά νω ση. Η

απερ για κή συ γκέ ντρω ση
έξω από Γε νι κό Λο γι στή ριο
την πρώ τη ημέ ρα ήταν μι -
κρή, πα ρό λα αυ τά ο διευ -
θυ ντής του γρα φεί ου του
Δού κα εί δε αντι προ σω πεία
από το ΔΣ της Oμο σπον δί -
ας και τους προ έ δρους των
πρω το βάθ μιων σω μα τεί ων.
H άπο ψή του ήταν κα τά σα -
τα νι κή σύ μπτω ση ίδια με
των συν δι κα λι στών της ΔA -
KE που πρό τει ναν να μην
πραγ μα το ποι η θεί η 48ωρη.
Πο λύ απλά μας εί πε ότι μια
εξευ τε λι στι κή αύ ξη ση στα
έξο δα κί νη σης ικα νο ποιού -
σε τα αι τή μα τά μας.

Oσον αφο ρά στο αί τη μα
να στα μα τή σει η απα σχό λη -
ση ερ γα ζο μέ νων από προ -
γράμ μα τα sta ge και να γί -
νουν προ σλή ψεις μό νι μων
υπαλ λή λων, η απά ντη ση

ήταν ότι παίρ νουν αυ τά τα
παι διά για τί οι μό νι μοι
υπάλ λη λοι δεν εί ναι δι α τε -
θει μέ νοι να κά νουν υπε ρω -
ρί ες όπως τα πα λιά κα λά
χρό νια(!), δη λα δή στον ερ -
γα σια κό με σαί ω να στον
οποίο προ σπα θεί να μας
γυ ρί σει η NΔ. O κ.Δού κας,
προ φα νώς πο λύ απα σχο λη -
μέ νος το τε λευ ταίο διά στη -
μα να εκ δί δει τα δο μη μέ να,
δεν εμ φα νί στη κε πο τέ.

Πι στεύω ότι αν και με τά
τη 48ωρη δεν ικα νο ποι η -
θούν τα αι τή μα τά μας, πρέ -
πει να συ νε χί σου με κι εμείς
στο δρό μο των δα σκά λων,
με απερ γία διαρ κεί ας.

Tιά να Aν δρέ ου, 
μέ λος ΔΣ του Συλ λό -

γου Eρ γα ζό με νων
στην Eπι τρο πή Kε φα -

λαι α γο ράς

Στην έκ δο ση μη νιαί ας εφη με ρί δας προ χώ ρη -
σε η Γραμ μα τεία Συμ βα σιού χων της ΓΣΕΕ. Το
πρώ το τεύ χος της εφη με ρί δας «Συμ βα σιού -
χος» έχει πρω το σέ λι δο τί τλο «Εί μα στε πολ λοί-
Εί μα στε δυ να τοί-Εχου με δί κιο-Θα νι κή σου με».

«Η εφη με ρί δα μας αι σιο δο ξεί να παί ξει το
ρό λο όχι απλά της ανα πα ρα γω γής ει δή σε ων
και από ψε ων αλ λά του ορ γα νω τή των συμ βα -
σιού χων και του αγώ να τους». Οπως ανα κοί -
νω σε το Συ ντο νι στι κό Συμ βα σιού χων στο
οποίο συμ με τέ χουν δε κά δες σω μα τεία από
όλη την Ελ λά δα, το αμέ σως επό με νο βή μα εί -
ναι η διορ γά νω ση μί ας πα νελ λα δι κής κι νη το -
ποί η σης στα τέ λη του Ιο ύ νη. Και όπως ανα φέ -
ρει η συ ντα κτι κή ομά δα στο σχε τι κό ση μεί ω μα
της εφη με ρί δας: «Συμ βα σιού χοι όλων των χώ -
ρων Ενω θεί τε!».Η εφη με ρί δα θα κυ κλο φο ρεί
κά θε πρώ τη Πέ μπτη του μή να με την εφη με ρί -

δα «Το Πο ντί κι». 
*Αυ τή την εβδο μά δα συ νε χί ζο νται οι  απερ -

για κές κι νη το ποιή σεις του σω μα τεί ου συμ βα -
σιού χων του Υπουρ γεί ου Πο λι τι σμού. Την Τε -
τάρ τη 13/6 έχει απο φα σι στεί 24ωρη απερ γία,
συ γκέ ντρω ση στις 9πμ στα Δι κα στή ρια και στη
συ νέ χεια πο ρεία και απο κλει σμό του Υπ. Πο λι -
τι σμού. Την Πα ρα σκευή 15/6 στις 9πμ στο Τι -
τά νια πραγ μα το ποιεί ται Γε νι κή Συ νέ λευ ση του
σω μα τεί ου για να απο φα σί στει η συ νέ χεια των
κι νη το ποιή σε ων. Την ίδια στιγ μή που το ΥΠ.ΠΟ
προ σλαμ βά νει νέ ες στρα τι ές συμ βα σιού χων, ο
Βουλ γα ρά κης και η κυ βέρ νη ση  της ΝΔ ετοι μά -
ζε ται να πε τά ξει στο δρό μο εκα το ντά δες ερ γα -
ζό με νους που έχουν συ μπλη ρώ σει σύμ βα ση
24μη νών εφαρ μό ζο ντας το ΠΔ Πα υ λό που λου
ενώ αβέ βαιο εί ναι το μέλ λον χι λιά δων άλ λων
που πα ρα μέ νουν στη δου λε ιά λό γω πα ρά τα -
σης των προ σω ρι νών ασφα λι στι κών μέ τρων.

ΣYMBAΣIOYXOI
Γε νι κή Συ νέ λευ ση πραγ μα το ποιούν οι ερ γα ζό με νοι της

Ιντρα κομ την Τε τάρ τη 13 Ιο ύ νη, με θέ μα την δια μόρ φω ση
των αι τη μά των του συλ λό γου απέ να ντι στη διοί κη ση για το
2007. 

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα των ερ γα ζό με νων στην Ιντρα κομ
προ τεί νει «για τις αυ ξή σεις, 100 ευ ρώ αύ ξη ση μι κτά για κά θε
ερ γα ζό με νο για το 2007» με πλή ρη απόρ ρι ψη κά θε πρό τα σης
από τη με ριά της ερ γο δο σί ας για συ στή μα τα αξιό λο γη σης. 

Επί σης στο ζή τη μα του ωρα ρί ου που έχει ανοί ξει η ερ γο -
δο σία ζη τώ ντας να πά ει 9 με 5, η Πρω το βου λία Γέ νο βα επι -
ση μαί νει: «Το νέο ωρά ριο απο διορ γα νώ νει τη ζωή των συ να -
δέλ φων αφού σε σύ γκρι ση με αυ τά που ίσχυαν τον Δε κέμ -
βρη θα φεύ γου με 50 λε πτά αρ γό τε ρα και θα φτά νου με σπί -
τια μας του λά χι στον μια ώρα αρ γό τε ρα λό γω του κυ κλο φο -
ρια κού». 

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα ζη τά ει να ορι στεί νέα Γε νι κή Συ νέ -
λευ ση που θα συ ζη τή σει την απά ντη ση της ερ γο δο σί ας και θα
πά ρει απο φά σεις για τη συ νέ χεια. 

Οι ερ γα ζό με νοι του Σκα ρα μα γκά συ νε χί ζουν τις κι νη το ποιή σεις
τους για να ακυ ρω θούν οι απο λύ σεις 12 συ να δέλ φων τους που ανα -
κοί νω σε η ερ γο δο σία πριν δυο βδο μά δες. 

Η Γε νι κή Συ νέ λευ ση που έγι νε την πε ρα σμέ νη Tρίτη με 1203 ψή -
φους υπέρ ένα ντι μό λις 7 κα τά, έγκρι νε πρό γραμ μα με δυο τρί ω ρες
στά σεις ερ γα σί ας σε κά θε μέ ρα της επό με νης βδο μά δας κα θώς απο -
χή από την υπε ρω ρια κή απα σχό λη ση, κα μιά απα σχό λη ση το σαβ βα -
το κύ ρια κο και κα μιά αλ λα γή βάρ διας των ερ γα ζό με νων στα ΕΝΑΕ
εκτός των συ να δέλ φων που ερ γά ζο νται μό νι μα βάρ δια. 

Το σω μα τείο σε ανα κοί νω σή του τη Δευ τέ ρα 11 Ιο ύ νη κα ταγ γέ λει
τα “πο λι τι κά-επι χει ρη μα τι κά” παι χνί δια ανά με σα σε κυ βέρ νη ση και
εται ρεία που τα φορ τώ νουν στις πλά τες των ερ γα ζό με νων.  Η εται -
ρεία άσκη σε ένα όρ γιο πι έ σε ων ως απά ντη ση στις κι νη το ποιή σεις
των ερ γα ζό με νων αλ λά χω ρίς απο τέ λε σμα. Οπως επι ση μαί νει το σω -
μα τείο: «Δεν εί ναι λοι πόν στη μέ νο το κόλ πο και κα λο σχε δια σμέ νο;
Παι χνί δια όμως σαν και αυ τό που παί χτη κε το βρά δυ της Πέ μπτης
στις Επι σκευ ές έγι νε πλέ ον σα φές σε όλους ότι δεν θα ανε χθού με.
Ηταν συ γκι νη τι κή και ελ πι δο φό ρα η κι νη το ποί η ση των ερ γα ζο μέ νων
το ίδιο βρά δυ για να μη φύ γει το κα ρά βι. 

Εί μα στε απο φα σι σμέ νοι να πε ρι φρου ρή σου με τη δου λε ιά μας.
Επί σης ήταν ελ πι δο φό ρα και πρά ξη αλ λη λεγ γύ ης των συ να δέλ φων
του Ναυ τι κού Τμή μα τος με την προ σφο ρά στο Σω μα τείο ενός πο -
σού που πή ραν κα τά την ερ γα σία τους σε απερ γία σαν προ σω πι κό
ασφα λεί ας.» 

Nέα από τους χώρους Nέα από τους χώρους ergatiki@otenet.gr

INTPAKOM

ΣKAPAMAΓKAΣEΠITPOΠH KEΦAΛAIAΓOPAΣ



Σ
την τε λι κή ευ θεία για την επι τυ χία της
24ωρης πα νελ λα δι κής απερ γί ας την Πέ μπτη
14 Ιο ύ νη και της συ γκέ ντρω σης στις

11.30πμ στο Υπουρ γείο Υγεί ας βρί σκε ται η ΠΟ Ε -
ΔΗΝ. Την ίδια ημέ ρα θα γί νει  6ωρη στά ση 9πμ-3μμ
στα νο σο κο μεία της Αθή νας και του Πει ραιά, ενώ
σε πολ λά νο σο κο μεία της Ατ τι κής και της πε ρι φέ -
ρει ας, οι Σύλ λο γοι ερ γα ζο μέ νων ναυ λώ νουν πούλ -
μαν για να συμ με τέ χουν μα ζι κά οι ερ γα ζό με νοι στη
συ γκέ ντρω ση μπρο στά στο υπουρ γείο Υγεί ας. 

Τα βα σι κά αι τή μα τα της απερ για κής κι νη το ποί -
η σης εί ναι η αύ ξη ση της χρη μα το δό τη σης η  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.  

Η ΠΟ Ε ΔΗΝ προ χω ρά στην πα νελ λα δι κή απερ -
γία ύστε ρα από μία πε ρίο δο όπου ξέ σπα σαν μία
σει ρά από το πι κές κι νη το ποιή σεις νο ση λευ τι κού
και ια τρι κού προ σω πι κού με κε ντρι κό αί τη μα τις
γε νναί ες προ σλή ψεις, την πλη ρω μή των εφη με ρι -
ών και τα Βα ρέα και Αν θυ γιει νά, στο Ατ τι κό, στον
Ερυ θρό, στο Σω τη ρία, στον Ευ αγ γε λι σμό. Την πε -
ρα σμέ νη Πέ μπτη 7/6 συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ ρί ας
στα Επεί γο ντα Πε ρι στα τι κά και πο ρεία στους
δρό μους γύ ρω από το νο σο κο μείο ορ γά νω σε το
σω μα τείο του Ευ αγ γε λι σμού. Οπως κα τήγ γει λαν
οι ερ γα ζό με νοι, η κα τά στα ση εί ναι εκρη κτι κή στα
χει ρουρ γεία, στα νο ση λευ τι κά τμή μα τα, στις Μο -
νά δες, στα Επεί γο ντα. Το από γευ μα ή το βρά δυ
υπάρ χουν δυο νο ση λεύ τριες για 45 ασθε νείς.
Κλει στές πα ρα μέ νουν 12 κλί νες ΜΕΘ - ΜΑΦ, αλ -
λά η κυ βέρ νη ση νοι κιά ζει κλί νες απ’ τον ιδιω τι κό
το μέα, η κα θα ριό τη τα, η φύ λα ξη, η εστί α ση,  έχει
ανα τε θεί σε ιδιω τι κά συ νερ γεία, ενώ απλή ρω τες
για έξι μή νες μέ νουν  οι υπε ρω ρί ες των ερ γα ζο -
μέ νων και για τρεις μή νες των για τρών. 

Συμβασιούχοι

Πά ρα τις υπο σχέ σεις του Αβρα μό που λου και
του προ κα τό χου του Κα κλα μά νη για δε κά δες χι λι -
ά δες προ σλή ψεις στα νο σο κο μεία, η πραγ μα τι κό -
τη τα εί ναι ότι η κυ βέρ νη ση της ΝΔ έχει οδη γή σει
τη δη μό σια υγεία στη διά λυ ση και έχει βά λει στό -
χο να δια λύ σει τις ερ γα σια κές σχέ σεις και το συν -
δι κα λι σμό μέ σα στα νο σο κο μεία. Αντί για μό νι μες
προ σλή ψεις ο Αβρα μό που λος κα λύ πτει τα κε νά με
συμ βα σιού χους και ενοι κια ζό με νο προ σω πι κό ενώ
τα ιδιω τι κά συ νερ γεία αλω νί ζουν μέ σα στα νο σο -
κο μεία. Αυ τή η κα τά στα ση, όπως κα ταγ γέ λει η
ΠΟ Ε ΔΗΝ,  έχει οδη γή σει σε τε ρά στιες πε ρι κο πές
σε κα θη με ρι νές λει τουρ γί ες των νο σο κο μεί ων με
απο τέ λε σμα να μπαί νει κα θη με ρι νά σε κίν δυ νο η
ασφά λεια των ασθε νών και του προ σω πι κού. Τρα -
γι κό πα ρά δειγ μα αυ τής της πο λι τι κής ήταν η  πυρ -
κα γιά στο νο σο κο μείο Με τα ξά που κό ντε ψε να τι -
νά ξει το νο σο κο μείο στον αέ ρα, ύστε ρα από βα -
χυ κύ κλω μα. Στο νο σο κο μείο δεν υπήρ χε ηλε κτρο -
λό γος μη χα νι κός και η συ ντή ρη ση των εγκα τα στά -
σε ων εί χε δο θεί σε ιδιω τι κό συ νερ γείο.  

Στο άλ λο με γά λο αί τη μα των ερ γα ζό με νων στα
νο σο κο μεία, αυ τό της έντα ξής στα ΒΑΕ η κυ βέρ -
νη ση έχει ξε πε ρά σει κά θε όριο υπο κρι σί ας. Ενώ

υπο τί θε ται ότι έστη σε μία επι τρο πή που θα εξέ τα -
ζε συ νο λι κά το θέ μα για όλους τους ερ γα ζό με νους
του δη μο σίου, πριν από με ρι κές μέ ρες το υπουρ -
γείο Εσω τε ρι κών ανα κοί νω σε ότι «λύ νει» το αί τη μα
των ερ γα ζό με νων στο δη μό σιο, απο φα σί ζο ντας να
εντά ξει ένα μι κρό κομ μά τι ερ γα ζό με νων στους
ΟΤΑ, χω ρίς να λέ ει κου βέ ντα για τους δε κά δες χι -
λι ά δες ερ γα ζό με νους στα νο σο κο μεία και στους
υπό λοι πους χώ ρους. Η ΑΔΕ ΔΥ σε ανα κοί νω σή της
μι λά για μέ θο δο «σα λα μο ποί η σης και κα τα κερ μα τι -
σμού» των αι τη μά των των ερ γα ζο μέ νων στο δη μό -
σιο και κα λεί την Τε τάρ τη 20/6 σε πα ρά στα ση δια -
μαρ τυ ρί ας στο Υπ. Οι κο νο μι κών, απαι τώ ντας την
ικα νο ποί η ση του χρό νιου αι τή μα τος για όλους
τους κλά δους του δη μο σίου που το δι εκ δι κόυν.
Την ίδια ημέ ρα κα λεί όλες τις Ομο σπον δί ες σε σύ -
σκε ψη για να απο φα σί σουν τη συ νέ χεια.    

Οι επι θέ σεις του Αβρα μό που λου όμως επε κτεί -
νο νται και στους για τρούς. Με κρυ φή από φα ση
του υπουρ γεί ου μέ σα σε μία νύ χτα, και χω ρίς να
ενη με ρώ σει κα νέ να συν δι κα λι στι κό φο ρέα, ο
Αβρα μό που λος με θό δευ σε αλ λα γές στον τρό πο
δή λω σης της ει δι κό τη τας για τους για τρούς και
οδή γη σε σε ανα τρο πή στις λί στες ανα μο νής για
την έναρ ξη της ει δι κό τη τας στα νο σο κο μεία. Το
απο τέ λε σμα ήταν να πα ρα κάμ ψουν για τρούς που
πε ρί με ναν για χρό νια την έναρ ξη της ει δι κό τη τάς
τους προ ω θώ ντας την ίδια στιγ μή τα γα λά ζια παι -

διά της ΔΑΠ. Ει δι κό τη τες όπως πχ η Παι δο ψυ χια -
τρι κή «καί γο νται», με τις ανα μο νές να εκτι νάσ σο -
νται στο 2018-2020, ρί χνο ντας στην ανερ γία εκα -
το ντά δες νέ ους για τρούς. Την ίδια στιγ μή στα
σχέ δια του Αβρα μό που λου εί ναι να κα λύ ψει τα κε -
νά στα νο σο κο μεία με επι κου ρι κούς για τρούς που
θα κα λύ πτουν τις εφη με ρί ες. Οπως ανα φέ ρει η
προ κή ρυ ξη που κυ κλο φό ρη σε η Πρω το βου λία ΓΕ -
ΝΟ ΒΑ-Νυ στέ ρι: «Με τά από κα ταγ γε λί ες ει δι κευό -
με νων στην ΕΙ ΝΑΠ και πα ρέμ βα ση της ιδίας στη
Νο μαρ χία Αθη νών, απο κα λύ φθη καν και κρυ φές λί -
στες  π.χ υπο τρο φί ες από το Ίδρυ μα Υπο τρο φιών,
με για τρούς να κρα τούν θέ σεις ει δι κό τη τας πα ρα -
κά μπτο ντας τις επί ση μες λί στες ανα μο νής».  

Επι πλέ ον στο νέο νο μο σχέ διο για τις προ μή θει -
ες, η κυ βέρ νη ση πέ ρα σε τρο πο λο γί ες για τους ει -
δι κευό με νους που ου σια στι κά κλεί νουν την προ ο -
πτι κή διο ρι σμού στο ΕΣΥ. Συ γκε κρι μέ να προ βλέ -
πε ται η ει σα γω γή εξε τά σε ων για την έναρ ξη ει δι -
κό τη τας, μία ρύθ μι ση που εί χε ξα να προ σπα θή σει
να φέ ρει η κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟΚ και δεν εφαρ -
μό στη κε πο τέ ύστε ρα από ένα τε ρά στιο κύ μα κα -
τα λή ψε ων που σά ρω σε τις ια τρι κές σχο λές. Επί -
σης προ ω θεί  τη μεί ω ση του χρό νου υπη ρε σί ας
στο αγρο τι κό στους 6 μή νες που θα οδη γή σει στη
διά λυ ση της δη μό σι ας πε ρί θαλ ψης στην επαρ χία
και επί σης δί νει τη δυ να τό τη τα πα ρά τα σης της
θη τεί ας του ει δι κευό με νου ύστε ρα από αί τη ση

του Διοι κη τή του νο σο κο μεί ου, με αγνω στα προ -
φα νώς κρι τή ρια και αδια φα νείς δια δι κα σί ες.  

Η ανά γκη για κοι νή απερ για κή απά ντη ση για -
τρών και νο ση λευ τών απέ να ντι στις επι θέ σεις και
την κο ροϊ δία του Αβρα μό που λου εί ναι πε ρισ σό τε -
ρο ανα γκαία από κά θε άλ λη φο ρά. Ηδη η Ενω ση
Νο σο κο μεια κών Για τρών Θεσ σα λο νί κης ύστερα
από από Γενική Συνέλευση που έγινε την Πέμπτη
7/6 απο φά σι σε να συμ με τέ χει στην απερ γία στις
14 Ιο ύ νη και καλεί απερ για κή συ γκέ ντρω ση 11πμ
στο ΔYΠE (Aριστοτέλους), ενώ το ΔΣ της ΕΙ ΝΑΠ
συ νε δριά ζει την Τρί τη 12/6. Μια επι τυ χη μέ νη
απερ για κή κι νη το ποί η ση στις 14 Ιο ύ νη μπο ρεί να
γί νει η αρ χή για ένα νέο απερ για κό γύ ρο σε όλα
τα νο σο κο μεία ενά ντια στην πο λι τι κή της αγο ράς
που σκο τώ νει τη δη μό σια Υγεία.      

Η δύ να μη αυ τών των μα χών φά νη κε και από τις
πρό σφα τες φοι τη τι κές κα τα λή ψεις που κα τά φε -
ραν να στα μα τή σουν την Ανα θε ώ ρη ση του Συ -
ντάγ μα τος και να απο τρέ ψουν όλη την αντι δρα -
στι κή με ταρ ρύθ μι ση της ΝΔ στα πα νε πι στή μια.
Την ίδια δύ να μη την εί δα με να ξε δι πλώ νε ται στην
αρ χή της φε τι νής χρο νιάς με τις απερ γί ες των
για τρών που κα τά φε ρε να πα γώ σει τα σχέ δια του
Αβρα μό που λου για το ωρά ριο ερ γα σί ας των για -
τρών. Με τον ίδιο τρό πο μπο ρού με να νι κή σου με
πα ντού. Με την κοι νή απερ για κή απά ντη ση για -
τρών και νο ση λευ τών, να βά λου με την τα φό πλα -
κα στην πο λι τι κή της αγο ράς που δια λύ σει τη δη -
μό σια υγεία και στην ίδια την κυ βέρ νη ση των ψε -
μά των και των σκαν δά λων. 

Kατερίνα Θωίδου

Ημε τα τρο πή του πα λιού Ψυ χο λο γι κού Κέ ντρου Βό ρειας
Ελ λά δας, βα σι κού φο ρέα εκ παί δευ σης και κοι νω νι κής

έντα ξης των παι διών με νο η τι κή υστέ ρη ση στη Θεσ σα λο νί κη,
σε νο μι κό πρό σω πο δη μο σίου δι καίου (με την επω νυ μία «Ιν -
στι τού το Ανα πτυ ξια κής Απο κα τά στα σης»), συ νο δεύ τη κε από
προσ δο κί ες δι καίω σης των αγώ νων που έκα ναν για χρό νια οι
ερ γα ζό με νοι ενά ντια στις απα ρά δε κτες κα θυ στε ρή σεις των
πλη ρω μών τους και στο επι σφα λές κα θε στώς απα σχό λη σης.

Αντί για κά τι τέ τοιο, η νέα διοί κη ση που διό ρι σε η κυ βέρ νη -
ση της ΝΔ αντι με τω πί ζει το Ιν στι τού το πε ρί που σαν να ήταν
φέ ου δο, αυ θαι ρε τώ ντας και αγνο ώ ντας προ κλη τι κά τις δι εκ -
δι κή σεις των ερ γα ζο μέ νων. Εξαι ρεί το πρω ι νό προ σω πι κό
(στο οποίο έχουν το πο θε τη θεί κυ ρί ως όσοι διο ρί στη καν πρό -
σφα τα) από την υπο χρέ ω ση απα σχό λη σης τα Σαβ βα το κύ ρια -
κα, πα ρά νο μα και πα ρά τις συ στά σεις της Επι θε ώ ρη σης Ερ -
γα σί ας. Αγνο εί το αί τη μα να με τα κι νη θούν και οι πα λιοί ερ γα -
ζό με νοι στο πρω ι νό προ σω πι κό και δεν απα ντά στις έγ γρα -
φες εκ κλή σεις για ίση με τα χεί ρι ση. Επι μή κυ νε το ωρά ριο ερ -
γα σί ας με απο τέ λε σμα την απα σχό λη ση σε ου σια στι κά άχρη -
στες για τα παι διά και εξο ντω τι κές για εμάς ώρες. Πα ρό τρυ -
νε ακό μα και τη δη μιουρ γία νέ ου συλ λό γου ερ γα ζο μέ νων
πρα ξι κο πη μα τι κά, ενώ μά λι στα ο διοι κη τής ανέ λα βε να «εν -
θαρ ρύ νει» τη συμ με το χή σε αυ τόν με προ σω πι κά τη λε φω νή -
μα τα! Ο ίδιος έφτα σε στο ση μείο να χρη σι μο ποιή σει προ σω -
πι κό αλ λά και παι διά του ΙΝΑΑ στον προ ε κλο γι κό του αγώ να
πέρ σι τον Οκτώ βριο. 

Απέ να ντι σε αυ τές τις προ κλή σεις που υπο θάλ πει η κυ βερ -
νη τι κή πο λι τι κή πρέ πει να δι εκ δι κή σου με το σε βα σμό της
δου λε ι άς, της προ σω πι κό τη τάς μας και της νο μι μό τη τας με
κά θε τρό πο, πε ρι μέ νο ντας και την απο φα σι στι κή στή ρι ξη από
τους συν δι κα λι στι κούς φο ρείς, την ΠΟ Ε ΔΗΝ και την ΑΔΕ ΔΥ,
στους οποί ους έχου με απευ θυν θεί. 

Ερ γα ζό με νη στο ΙΝΑΑ

Noσοκομεία

AΠEPΓIA!
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