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Ε
ξ ολο κλή ρου στα χέ ρια της Χα -
μάς βρί σκε ται η Λω ρί δα της Γά -
ζας τις τε λευ ταί ες μέ ρες, αφού

οι μα χη τές της ορ γά νω σης δι έ λυ σαν
όλες τις ένο πλες ομά δες που δεν υπά -
κου γαν στην κυ βέρ νη ση. Ο Πρό ε δρος
της Πα λαι στι νια κής Αρ χής, Μαχ μούντ
Αμπάς, ανα κοί νω σε την παύ ση της κυ -
βέρ νη σης και το διο ρι σμό μι ας νέ ας
“υπη ρε σια κής”, ενώ έθε σε την πε ριο χή
σε κα τά στα ση εκτά κτου ανα γκης. Η
Χα μάς από τη με ριά της δεν ανα γνω ρί -
ζει την παύ ση της κυ βέρ νη σής της.

Πρό κει ται για πρα ξι κό πη μα από τη
με ριά του Μαχ μούντ Αμπάς και της
ηγε σί ας της Φα τάχ και γι’ αυ τό η αλ λη -
λεγ γύη όλου του κι νή μα τος πρέ πει να
εί ναι με τη Χα μάς και όλους τους Πα -
λαι στί νιους που αντι στέ κο νται στη Λω -
ρί δα της Γά ζας και τη Δυ τι κή Οχθη.

Τα δη μο σι εύ μα τα που κά νουν λό γο
για “νί κη του Ισλα μι σμού” και “Χα μα -
στάν” εί ναι πέ ρα από κά θε πραγ μα τι κό -
τη τα. Εδώ και ενά μι συ χρό νο δι ε ξά γε -
ται ένα μα κρο πρό θε σμο πρα ξι κό πη μα
σε βά ρος της κυ βέρ νη σης της Χα μάς.
Εί ναι ένα πρα ξι κό πη μα το οποίο ορ γα -
νώ νουν από κοι νού το Ισ ρα ήλ, οι ΗΠΑ,
ο ΟΗΕ με τη στή ρι ξη όλων των Με γά -
λων Δυ νά με ων, η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση με
την ενερ γή συμ με το χή της κυ βέρ νη σης
Κα ρα μαν λή.

Το Γε νά ρη του 2006 έγι ναν εκλο γές
στη Δυ τι κή Οχθη και τη Γά ζα για ανά -
δει ξη κυ βέρ νη σης της Πα λαι στι νια κής
Αρ χής. Οι εκλο γές αυ τές ήταν στη μέ -
νες από τη με ριά των Mε γά λων Δυ νά -
με ων για να τις κερ δί σει η Φα τάχ. Ορ -
γα νώ νο νταν για να προ βλη θούν ως πα -
ρά δειγ μα της “δη μο κρα τί ας” που φέρ -
νει ο Μπους στη Μέ ση Ανα το λή. Εί χαν
δώ σει αυ ξη μέ νες αρ μο διό τη τες στον
πρω θυ πουρ γό για τί ήταν σί γου ροι ότι
θα εκλε γό ταν ο Μαχ μούντ Αμπάς.
Ομως κέρ δι σε το “λά θος κόμ μα”, η Χα -
μάς πή ρε την πλειο ψη φία στο κοι νο -
βού λιο, συ γκλο νί ζο ντας τους ιμπε ρια λι -
στές.

Αμέ σως άρ χι σε ένα βάρ βα ρο εμπάρ -
γκο, οι κο νο μι κό, πο λι τι κό και δι πλω μα -
τι κό. Κα νέ νας ξέ νος αξιω μα τού χος δεν
ανα γνώ ρι σε τη νέα κυ βέρ νη ση, το Ισ -
ρα ήλ πά γω σε τους τρα πε ζι κούς λο γα -
ρια σμούς, κλέ βο ντας έτσι τους φό -
ρους από τα πα λαι στι νια κά προϊό ντα.
Ολοι οι τρα πε ζι κοί λο γα ρια σμοί στην
Ευ ρώ πη και την Αμε ρι κή κλεί δω σαν και
έτσι η νέα κυ βέρ νη ση έμει νε χω ρίς
χρή μα τα. Το απο τέ λε σμα ήταν απλή -
ρω τοι δη μό σιοι υπάλ λη λοι, οι κο γέ νει ες
χω ρίς έσο δα, φτώ χεια, πεί να, ανερ γία,
επι στρο φή ξε πε ρα σμέ νων ασθε νειών.

Η δεύ τε ρη κί νη ση ήταν ότι άρ χι σαν
να διο χε τεύ ουν χρή μα τα στον Μαχ -
μούντ Αμπάς, δη μιουρ γώ ντας έτσι ένα

“κρά τος εν κρά τει”, αν μπο ρεί να μι λή -
σει κα νείς έτσι για ένα κρά τος που δεν
υπάρ χει. Η ηγε σία της Φα τάχ μπο ρού -
σε να πλη ρώ νει μι σθούς σε δι κούς της
υπαλ λή λους και έτσι να προ κα λεί ται
έντα ση ανά με σα στους Πα λαι στί νιους.

Πραξικόπημα

Οταν δεν τα κα τά φε ραν και με αυ τό
το σε νά ριο, ανά γκα σαν την κυ βέρ νη ση
της Χα μάς, να κά νει κυ βέρ νη ση “εθνι -
κής ενό τη τας” με τη Φα τάχ, με την
“συμ φω νία της Μέκ κας”, στις αρ χές
Φλε βά ρη. Ού τε και με αυ τή την υπο χώ -
ρη ση δεν ήταν ευ χα ρι στη μέ νοι οι Αμε -
ρι κά νοι και το Ισ ρα ήλ. Το επό με νο βή -
μα ήταν να προ ε τοι μά ζουν πρα ξι κό πη -
μα σε βά ρος της κυ βέρ νη σης. 

Μια ομά δα της Φα τάχ, με επι κε φα -
λής τον Μο χά μεντ Ντα χλάν, πε ρι βό η το
για τις κα λές σχέ σεις του με το Ισ ρα ήλ
και τις ΗΠΑ, εί χε αρ χί σει να συσ σω ρεύ -
ει οπλι σμό στη Λω ρί δα της Γά ζας. Το
Ισ ρα ήλ ξε κί νη σε νέο κύ κλο βομ βαρ δι -
σμών και δο λο φο νι ών για να εντεί νει
την πί ε ση και να οδη γή σει σε κρί ση.
Από τα σύ νο ρα της Γά ζας με την Αί γυ -
πτο, από όπου περ νά νε με δυ σκο λία
φάρ μα κα και τρό φι μα, άρ χι σαν να περ -
νά νε όπλα και χρή μα τα για τις συμ μο -
ρί ες του Ντα χλάν. Αυ τό που έκα νε η
Χα μάς τις τε λευ ταί ες μέ ρες εί ναι ότι
αφό πλι σε αυ τές τις ομά δες και τους

ανά γκα σε να εγκα τα λεί ψουν την Λω ρί -
δα της Γά ζας πριν προ χω ρή σουν σε
πρα ξι κό πη μα ή άλ λα εγκλή μα τα.

Το ρε πορ τάζ της βρε τα νι κής εφη με -
ρί δας Ομπσέρ βερ της Κυ ρια κής 17 Ιο ύ -
νη εί ναι απο κα λυ πτι κό. Ενας κά τοι κος
της Γά ζας πε ρι γρά φει το πώς η Χα μάς
κα τά φε ρε μέ σα σε λί γες μέ ρες να πά -
ρει όλη τη Λω ρί δα στον έλεγ χό της:
“Κέρ δι σαν για τί εί χαν δι α φο ρε τι κό κί νη -
τρο, δεν πο λε μού σαν για τα λε φτά. Δεν
παίρ νουν μι σθό γι’ αυ τό που κά νουν.
Δεν εί ναι ζή τη μα ότι η Χα μάς έχει πε -
ρισ σό τε ρους μα χη τές. Δεν νο μί ζω ότι
εί ναι πε ρισ σό τε ροι, εί ναι δι α φο ρε τι κή η
ποιό τη τα των ένο πλων αν δρών. Κά -
ποιοι πο λέ μη σαν για τέσ σε ρις μέ ρες
πριν γυ ρί σουν σπί τι τους. Πι στεύ ουν σ’
αυ τό που κά νουν. 

Οι άλ λοι, οι δυ νά μεις ασφα λεί ας της
Φα τάχ, πο λέ μη σαν για χί λια σέ κελ (180
ευ ρώ) ή για κα νέ να πα κέ το τσι γά ρα. Ο
Ντα χλάν χρη σι μο ποί η σε τη φτώ χεια
για να στρα το λο γή σει κό σμο. Η πλειο -
ψη φία δεν εμ φα νί στη καν καν για να
υπε ρα σπί σουν τα κτίριά τους. Οι πε ρισ -
σό τε ροι έμει ναν σπί τι. Αλ λοι δεν φό ρε -
σαν στο λή. Οι πε ρισ σό τε ροι πή ραν τη -
λέ φω νο τη Χα μάς και εί παν: “Θέ λου με
να φύ γου με, εγ γυ η θεί τε μας ασφά λεια
και ένα πέ ρα σμα”. Οι πιο πολ λοί αξιο -
πρε πείς άν θρω ποι των δυ νά με ων
ασφα λεί ας δεν θέ λουν να πο λε μή σουν
ού τε για τον Ντα χλάν, ού τε για το Ισ -

ρα ήλ, ού τε για την Αμε ρι κή. Δεν θέ -
λουν να σκο τω θούν για την ατζέ ντα
των ΗΠΑ ή του Ισ ρα ήλ”. Ενας ντό πιος
δη μο σιο γρά φος συ μπλη ρώ νει: “Αυ τοι
οι τύ ποι [του Ντα χλάν] θα πο λε μού σαν
εί τε για τη Χα μάς, εί τε για το Ισ ρα ήλ,
αν τους πλη ρώ να νε”.

Εν δει κτι κό για το ότι δεν πρό κει ται
για έναν “εμ φύ λιο” ή για απλή “μά χη
για την εξου σία” εί ναι ότι όπως πε ρι -
γρά φει το ίδιο ρε πορ τάζ του Ομπσέρ -
βερ, η εκ κα θά ρι ση της Γά ζας από τις
συμ μο ρί ες του Ντα χλάν έγι νε σε συ -
νερ γα σία με ηγε τι κά στε λέ χη της Φα -
τάχ. “Κα θώς η Χα μάς στα θε ρο ποιού σε
τον έλεγ χό της στη Λω ρί δα, ένα πρώ ην
ανώ τα το στέ λε χος της Φα τάχ, ο Χά -
λεντ Αμπού Χε λάλ, βγή κε στο τη λε ο πτι -
κό κα νά λι της Χα μάς δη λώ νο ντας ότι
κα λω σο ρί ζει την εκ κα θά ρι ση της Φα -
τάχ από τους συ νερ γά τες και τους
προ δό τες. Ανα κοί νω σε ότι θα φτιά ξει
μια νέα επι τρο πή της Φα τάχ για να
ηγη θεί της ορ γά νω σης. Και άλ λοι μάρ -
τυ ρες επι βε βαιώ νουν τη συ νερ γα σία
με λών της Φα τάχ. Ενα στέ λε χος της
Χα μάς, εκ πρό σω πος των τα ξιαρ χιών
Κασ σάμ, ο Αμπού Ομπέι ντα εί πε ‘σή με -
ρα εί ναι μέ ρα ελέ ους και ενό τη τας. Η
Χα μάς δί νει αμνη στία σε όλους έστο -
λους που συμ με τεί χαν στη μά χη ενα -
ντίον της. Ο αγώ νας μας δεν εί ναι ενά -
ντια στη Φα τάχ, την ορ γά νω ση με τη
με γά λη ιστο ρία στον αγώ να,  αλ λά ενά -

ντια σε μια ομά δα πρα κτό ρων της Φα -
τάχ που ακο λου θούν τη σιω νι στι κή
ατζέ ντα. Οι τί μιοι άν θρω ποι της Φα τάχ
συ νερ γά στη καν μα ζί μας και εί ναι χα -
ρού με νοι που γλι τώ σα με από τους δι ε -
φθαρ μέ νους της Φα τάχ.”

Mειοψηφία

Τώ ρα ο Μαχ μούντ Αμπάς έχει στή σει
μια δεύ τε ρη κυ βέρ νη ση στη Δυ τι κή
Οχθη, βά ζο ντας πρω θυ πουρ γό τον Σα -
λάμ Φα γι άντ, έναν άν θρω πο που το
κόμ μα του, ο “Τρί τος Δρό μος”, πή ρε
2,4% στις εκλο γές του 2006, ενώ η Χα -
μάς πή ρε 44,5%. Το Ισ ρα ήλ και όλες οι
με γά λες δυ νά μεις έσπευ σαν να κα λω -
σο ρί σουν τη νέα κυ βέρ νη ση. Ανα γνω ρί -
ζουν μια πρα ξι κο πη μα τι κή κυ βέρ νη ση
μειο ψη φί ας ενώ αφή νουν την κυ βέρ νη -
ση της πλειο ψη φί ας στην απο μό νω ση.
Η εφη με ρί δα Χα α ρέτζ του Ισ ρα ήλ, πε -
ρι έ γρα φε σε ρε πορ τάζ την 1η Απρί λη,
τον Σα λάμ Φα γι άντ ως τον “αγα πη μέ νο
Πα λαι στί νιο του Ισ ρα ήλ”.

Φαί νε ται ότι οι ιμπε ρια λι στές δεν
έχουν πά ρει ακό μη το μά θη μά τους.
Ελ πί ζουν ότι βά ζο ντας δι κούς τους
στην ηγε σία της Πα λαι στι νια κής Αρ χής
θα κα θυ πο τά ξουν την Αντί στα ση. Η Χα -
μάς όμως εί ναι μια ορ γά νω ση που ανα -
δεί χθη κε επει δή αρ νή θη κε αυ τούς τους
συμ βι βα σμούς, τις συμ φω νί ες του
Οσλο το 1993, το Καμπ Ντεί βιντ αρ γό -
τε ρα, και επει δή βρι σκό ταν έξω από τη
δι α φθο ρά της Πα λαι στι νια κής Αρ χής.
Κέρ δι σε τις εκλο γές ενά ντια σ’ αυ τά τα
πα ζά ρια και τώ ρα έχει στον έλεγ χό της
τη Λω ρί δα της Γά ζας. Εί ναι από δει ξη
ότι Πα λαι στί νιοι δεν το βά ζουν κά τω.

Εί ναι πι θα νό μέ σα στο επό με νο διά -
στη μα το Ισ ρα ήλ, πα τώ ντας πά νω στο
πρα ξι κό πη μα Αμπάς και τη στά ση των
Με γά λων Δυ νά με ων να κά νει ει σβο λή
στη Λω ρί δα της Γά ζας ή να δο λο φο νή -
σει τα στε λέ χη της κυ βέρ νη σης της Χα -
μάς. Οι Πα λαι στί νιοι χρειά ζο νται την
αλ λη λεγ γύη μας για να αντέ ξουν σ’ αυ -
τήν την κλι μά κω ση της πί ε σης και του
εκ βια σμού. Αυ τή τη φο ρά το Ισ ρα ήλ
παί ζει πε ρισ σό τε ρο από πο τέ με τη φω -
τιά. Ολό κλη ρη η προ σπά θεια των συμ -
μο ριών του Ντα χλάν στή θη κε με τη βο -
ή θεια του δι κτά το ρα της Αι γύ πτου,
Μου μπά ρακ, ο οποί ος τώ ρα σφρα γί ζει
τα σύ νο ρα ενά ντια στο ενά μι συ εκα -
τομ μύ ριο κα τοί κους της Γά ζας. Το ξέ -
σπα σμα μι ας νέ ας Ιντι φά ντα στην Πα -
λαι στί νη εί ναι πι θα νό τε ρο από πο τέ ότι
θα πε ρά σει τα σύ νο ρα της Αι γύ πτου
και θα βά λει σε αμ φι σβή τη ση όλα τα
“στα θε ρά” στη ρίγ μα τα των ιμπε ρια λι -
στών.

Nίκος�Λούντος

H�Παλαιστίνη�που�αντιστέκεται�
χρειάζεται�συμπαράσταση
περισσότερο�από�κάθε�άλλη�φορά!
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Τ
ο σκάν δα λο με τα βα σα νι στή ρια
στο Δ’ Αστυ νο μι κό Τμή μα της
Ομό νοιας έρ χε ται να επι βε βαιώ -

σει όλους όσοι κα ταγ γέλ λα με τη συ -
στη μα τι κή απει λή για τις δη μο κρα τι κές
ελευ θε ρί ες τα τε λευ ταία χρό νια. 

Επι βε βαιώ νει πρώ τα απ’ όλα τις αλ -
λε πάλ λη λες κα ταγ γε λί ες με τα να στών
για τα όσα συμ βαί νουν στο συ γκε κρι -
μέ νο Τμή μα εδώ και και ρό, με πιο πρό -
σφα τες τις κα ταγ γε λί ες Πα κι στα νών
ότι έπε σαν θύ μα τα κλο πής από αστυ -
νο μι κούς του Τέ ταρ του. Δι καιώ νει επί -
σης τον Πέ τρο Κων στα ντί νου που έγι νε
στό χος μη νύ σε ων για «συ κο φα ντι κή
δυ σφή μι ση» επει δή μί λη σε για όλα αυ -
τά.

Αλ λά το θέ μα δεν πε ριο ρί ζε ται μό νο
στο συ γκε κρι μέ νο Τμή μα, ού τε στα ρα -
τσι στι κά «κα τορ θώ μα τα» σε βά ρος με -
τα να στών. Το πρά σι νο φως προέρ χε -
ται από βα σι κές επι λο γές της κυ βέρ νη -
σης του Κα ρα μαν λή και στην εσω τε ρι -
κή και στην εξω τε ρι κή πο λι τι κή της. 

Η Αστυ νο μία απο θρα σύν θη κε από τη
γραμ μή Πο λύ δω ρα που ανα κή ρυ ξε τα
όρ γα να της «πραί το ρες της πό λης» και
κή ρυ ξε τον πό λε μο στις δια δη λώ σεις
των φοι τη τών και των δα σκά λων όλη
την πε ρα σμέ νη χρο νιά. Μπά τσοι που
δέρ νουν απερ γούς προ φα νώς αι σθά νο -
νται ελεύ θε ροι να κά νουν ό,τι θέ λουν
με  αν θρώ πους που σύμ φω να με τα ρα -
τσι στι κά πρό τυ πα ανή κουν στο πε ρι θώ -
ριο. 

Ομως η αλυ σί δα των συν δέ σε ων δεν
στα μα τά ει στον Πο λύ δω ρα, ού τε στην

Μα ριέ τα Γιαν νά κου που δια χει ρί στη -
καν μα ζί τον πό λε μο των ΜΑΤ ενά ντια
στον κό σμο της Παι δεί ας. Η πρώ τη λέ -
ξη που ήρ θε στο μυα λό όλων βλέ πο -
ντας το βί ντεο με τα βα σα νι στή ρια
ήταν «Αμπού- Γκρά ϊμπ». Στη ρί ζα των
ευ θυ νών εί ναι οι πρό θυ μοι συ νέ νο χοι
του Μπους στον πό λε μο που τρέ φει τη
διαρ κή απει λή ενά ντια στις δη μο κρα τι -
κές ελευ θε ρί ες. 

Η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση έφτια ξε
τα Γκουα ντα νά μο και το «διε θνές πα -
ρα κρά τος» και οι Υπουρ γοί Εξω τε ρι -
κών και Δη μό σι ας Τά ξης της Ελ λά δας
έτρε ξαν να συ νερ γα στούν. Οσα και αν
λέ ει τώ ρα ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου και
ο Χρυ σο χο ϊ δης, χρω στά νε μία ανοι χτή
αυ το κρι τι κή, που πο τέ δεν έχουν κά νει,
για όσα έπρα ξαν στο πλευ ρό του Κό -
λιν Πά ου ελ και του Μπους και άνοι ξαν
την πόρ τα για αυ τά τα αί σχη. Ο Βουλ -
γα ρά κης αρ χι κά και η Ντό ρα Μπα κο -
γιάν νη πή ραν τη σκυ τά λη για να φτά -
σουν σε νέα βά θη.

Θράσος

Οταν η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση υπο -
γρά φει συμ φω νία αστυ νο μι κής συ νερ -
γα σί ας με τη χού ντα του Πα κι στάν,
για τί να μην απο θρα σύ νε ται ο κά θε βα -
σα νι στής μπά τσος στην Αθή να; 

Οταν η ελ λη νί δα ΥΠΕΞ κα μα ρώ νει
πά νω στη φρε γά τα Υδρα στο λι μά νι
της Βη ρυ τού  ότι κερ δί ζει την εκτί μη -
ση της «διε θνούς κοι νό τη τας» συμ με -
τέ χο ντας στα εγκλή μα τα των ΗΠΑ και
του Ισ ρα ήλ, για τί να υστε ρεί σε θρά -

σος το «όρ γα νο» του κά θε αστυ νο μι -
κού τμή μα τος;

Αυ τή την Τε τάρ τη ορ γα νώ νε ται δια -
δή λω ση στη ΓΑ ΔΑ για να κα ταγ γεί λου -
με την αστυ νο μι κή βία. Νέα κι νη το ποί -
η ση ετοι μά ζε ται και για την επό με νη
Τρί τη. Τη Δευ τέ ρα θα δια δη λώ σου με
ενά ντια στη ρα τσι στι κή σύ να ξη των
φα σι στών του ΛΑ.Ο.Σ. που απο θρα σύ -
νο νται με όλα αυ τά και προ κα λούν.
Αλ λά η κλι μά κω ση των κι νη το ποιή σε ων
θα γί νει στις 12 Ιο ύ λη, στο αντι πο λε μι -
κό συλ λα λη τή ριο, ένα χρό νο με τά την
επί θε ση του Ισ ρα ήλ στο Λί βα νο. 

Για να ξε ρι ζώ σου με την απει λή για
τις δη μο κρα τι κές ελευ θε ρί ες πα λεύ -
ο ντας ενά ντια στον ιμπε ρια λι στι κό
πό λε μο. 

Νο 772 3

Στα 62.500 ευρώ φτάσαμε την περασμένη βδομάδα με
τα 4.500 ευρώ που συγκεντρώθηκαν για την οικονομική
καμπάνια της Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες της
εφημερίδας που ενίσχυσαν: 

Δημήτρης Ρ. 120 ευρώ, από 100 ευρώ οι Γιώργος Τ.,
Μιχάλης Κ., Δημήτρης Μ., Γιάννης Κ., από 50 ευρώ οι
Αντώνης Π., Νίκος Α., Βασίλης Τ., Γιάννης Κ., Γιώργος
Κ., από 30 ευρώ οι Αλεξάνδρα Κ. και Ιωάννα Κ., από 20
ευρώ οι Άννα Ξ., Μίνα Θ. κ.α.

Ευχαριστούμε επίσης τις συντρόφισσες και τους συ-

ντρόφους που έστειλαν 160 ευρώ από εκδήλωση που
οργάνωσαν στους Αμπελόκηπους για την οικονομική κα-
μπάνια. Ευχαριστούμε, τέλος, την ΕΙΝΑΠ που ανανέωσε
την συνδρομή της στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να φτάσουμε και να
ξεπεράσουμε τον στόχο των 100.000 ευρώ. Σας καλούμε
να ενισχύσετε όσο περισσότερο μπορείτε από το χαμηλό
σας εισόδημα και το επίδομα για την καλοκαιρινή άδεια
που αρχίζει να καταβάλλεται. Για να κάνουμε την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο για τις μά-
χες που δίνουμε!

Στόχος 
100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

H
Pιζοσπαστική
Aριστερά
και 
οι εκλογές

TOΠIKEΣ
ΣYNEΛEYΣEIΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 

Πάρκο Λιθαρίτσια 7μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6 Δημοτι-

κό Θέατρο 

(5ο Δημοτικό Σχολείο)

7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6 

Πάρκο Νέας Παραλίας

(Σχολή Τυφλών) 7μμ

ΠΑΤΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6 

Εργατικό Κέντρο -

Αμφιθέατρο 7μμ

ΧΑΝΙΑ

TΡΙΤΗ 26/6 

Εργατικό Κέντρο 8.30μμ 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 

Θεατράκι Ταπητουργεί-

ου 8μμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 

Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 Θεα-

τράκι - 

Λόφος Στρέφη 7μμ

NA 
ΞHΛΩΣOYME
TOYΣ
ENOXOYΣ

TO “AMΠOY-ΓKPAΪMΠ” ΣTHN OMONOIA
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OI YΠOYPΓOI TOY KAPAMANΛH: ΨEYTEΣ, KΛEΦTEΣ...

Tώρα και Bασανιστές!

Aντιρατσιστικά και αντιπολεμικά μηνύματα από την Πετρούπολη
"Oλος ο κό σμος μια γει το νιά" ήταν το κε ντρι κό σύν θη μα του πρώ του

αντι ρα τσι στι κού φε στι βάλ της Πε τρού πο λης που διορ γα νώ θη κε το πε ρα -
σμέ νο Σαβ βα το κύ ρια κο στο θέ α τρο Πέ τρας. Mε συ ζη τή σεις, χά πε νιγκ,
συ ναυ λί ες και πε ρί πτε ρα δε κά δων κοι νο τή των με τα να στών, αντι ρα τσι στι -
κών και αντι πο λε μι κών ορ γα νώ σε ων, δη μο τι κών κι νή σε ων και πο λι τι κών
κομ μά των της αρι στε ράς, το φε στι βάλ έγι νε κέ ντρο για πο λύ κό σμο της
πε ριο χής και όλης της Aθή νας.

"Tο βί ντεο του βα σα νι σμού των με τα να στών στο αστυ νο μι κό τμή μα
Oμό νοιας που ήρ θε στην δη μο σιό τη τα την πρώ τη ημέ ρα του φε στι βάλ
έκα νε τη διορ γά νω ση ακό μα πιο επί και ρη", μας εί πε η Kα τε ρί να Πα τρι -
κίου, από την ομά δα του ΣEK Πε τρού πο λης, "Aνα δεί χτη καν οι μά χες που
έχου με να δώ σου με ενά ντια στο ρα τσι σμό της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή,
για νο μι μο ποί η ση όλων των με τα να στών ενά ντια στα κρού σμα τα βί ας της
αστυ νο μί ας. Aπό τη με ριά μας και τις δύο μέ ρες του φε στι βάλ μοι ρά σα με
εκα το ντά δες προ κη ρύ ξεις της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο για το
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 12 Iο ύ λη που εί ναι το επό με νο με γά λο
ρα ντε βού του κι νή μα τος ενά ντια στις σφα γές σε Λί βα νο και Πα λαι στί νη".

Mέ σα στα πλαί σια του φε στι βάλ, το Σάβ βα το το από γευ μα, η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο και η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα Eλ λά δας ορ γά νω -
σαν εκ δή λω ση με θέ μα "Aπα γω γές, Πό λε μος, Pα τσι σμός: η πά λη για την
απε λευ θέ ρω ση του Tζα βέντ Aσλάμ". O Γιάν νης Ση φα κά κης, συ ντο νι στής
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, θύ μι σε βή μα βή μα τα γε γο νό τα
του σκαν δά λου των απα γω γών, από την απο κά λυ ψή τους το κα λο καί ρι

του 2005 και την προ σπά θεια απέ λα σης του Tζα βέντ Aσλάμ στη χού -
ντα του Πα κι στάν μέ χρι και την αθώ ω σή του με τη συ μπα ρά στα ση των
συν δι κά των, των κομ μά των της αντι πο λί τευ σης, εκα το ντά δων προ σω -
πι κο τή των του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στη χώ ρα μας και διε θνώς.

O Tζα βέντ Aσλάμ έδω σε το δι κό του μή νυ μα. "Eί μα στε όρ θιοι και θα
εί μα στε όρ θιοι. Για τί έχου με μά χες μπρο στά. Πρώ τα από όλα συγ χα -
ρη τή ρια σε εσάς για τί μα ζί μας δώ σα τε ένα πο λύ σκλη ρό, πο λύ με γά -
λο αγώ να που δεν πί στευαν ότι θα δώ σου με. Kαι να ακού σουν ότι έτσι
θα συ νε χί σου με, για δι καιώ μα τα σε όλο το κό σμο. Σή με ρα εί μα στε
εδώ, στο αντι ρα τσι στι κό, ενά ντια στις απα γω γές, τις πα ρα νο μί ες και
όσα θέ λουν να κά νουν. Oταν κά ποιος που δι α φω νεί, που κά νει κα λό
για τη χώ ρα που ζει, και δε θέ λουν να το κά νει αυ τό, αυ τό εί ναι ρα τσι -
σμός.

Eγώ, 11 χρό νια που εί μαι ανά με σά σας, πι στεύω ότι εδώ εί ναι χώ ρα
μου. Αν εί ναι πιο νό μι μη, πιο δη μο κρα τι κή, τό τε εί μα στε όλοι κα λά. Aν
ο Tζα βέντ ση κώ νε ται να πά ρει δι καιώ μα τα, αν ο Γιάν νης και όλοι μας
ση κω νό μα στε να πά ρου με δι καιώ μα τα, μπο ρού με να νι κή σου με. Δε θα
σκύ ψου με αν δεν πά ρου με αυ τά τα δι καιώ μα τα, θα τα ζη τή σου με
όπως αυ τή τη φο ρά και νι κή σα με. Tώ ρα θέ λουν να κλεί σουν την υπό -
θε ση των απα γω γών. Aλ λά θα δώ σω ένα μή νυ μα: δεν θα τους αφή -
σου με. Θέ λου με να τι μω ρη θούν οι ένο χοι, χω ρίς αυ τό δεν εί μα στε ικα -
νο ποι η μέ νοι. Χω ρίς αυ τό δεν πι στεύ ου με ότι έγι νε όλη η δου λε ιά και
όλες οι δια δι κα σί ες. Nα εί μα στε όλοι ετοι μα σμέ νοι για κά θε τι που εί -
ναι ενα ντίον των δι καιω μά των του αν θρώ που".

Σ
οκ προ κά λε σε το βί ντεο με την κα τα γρα -
φή του άγριου βα σα νι σμού των δύο Aλ βα -
νών κρα του μέ νων από τρεις αστυ νο μι κούς

του τμή μα τος Oμο νοίας. Στη δια δή λω ση ενά ντια
στην αστυ νο μι κή βία και το ρα τσι σμό που ορ γα -
νώ νε ται την Tε τάρ τη 20 Iο ύ νη στις 6μμ στο Πε δίο
του Aρε ως με πο ρεία στη ΓA ΔA το σύν θη μα εί ναι
ένα: "Πο λύ δω ρα πα ραι τή σου".

Oι σκη νές του βί ντεο δεί χνουν τους αστυ νο μι -
κούς να εξα να γκά ζουν τον ένα κρα τού με νο να
χτυ πά τον άλ λο και αντί στρο φα, ενώ οι ίδιοι γε -
λούν με το θέ α μα του εξευ τε λι σμού των δυο με -
τα να στών. Στην απο λο γία του ο ένας αστυ νο μι -
κός -στου οποί ου το κινη τό τρα βή χτη κε και το βί -
ντεο- δή λω σε προ κλη τι κά ότι το έκα ναν για πλά -
κα! Eί ναι η πιο συ γκλο νι στι κή από δει ξη ότι η
αστυ νο μία εί ναι ένας ρα τσι στι κός μη χα νι σμός κα -
τα πά τη σης των ανθρω πί νων δι καιω μά των.

H δη μο σιο ποί η ση του βί ντεο έφε ρε μπα ράζ
απο κα λύ ψε ων για την αστυ νο μι κή βία. Δε κά δες
εί ναι τα θύ μα τα που εί χαν την ατυ χία να βρε θούν
στα χέ ρια των αστυ νο μι κών και να απει λη θεί η
ζωή τους, χω ρίς οι ένο χοι να κα τη γο ρη θούν πο τέ
για τί πο τα. Kα νείς πλέ ον δεν πι στεύ ει ότι πρό κει -
ται για "με μο νω μέ νο γε γο νός", όπως ισχυ ρί ζε ται
ο Kα ρα μαν λής προ σπα θώ ντας να πε ρι σώ σει ό,τι
μπο ρεί από την ει κό να την κυ βέρ νη σής του. Eί ναι
τό σα πολ λά αυ τά που έχουν προ η γη θεί που ο κα -
θέ νας κα τα λα βαί νει ότι πρό κει ται για το βρό μι κο
απο τέ λε σμα της συ νο λι κής πο λι τι κής της NΔ.

Aναμ φί βο λα πρω τα γω νι στής της υπό θε σης εί -
ναι ο υπουρ γός Δη μό σι ας Tά ξης. Tο συ γκε κρι μέ -
νο βί ντεο τρα βή χτη κε ένα χρό νο πριν, στις 24 Iο -
υ νίου 2006. Oλοι μπο ρού με να θυ μη θού με τον
Bύ ρω να Πο λύ δω ρα λί γες μό νο μέ ρες νω ρί τε ρα
να απο κα λεί τους μπά τσους "πραί το ρες της πό -
λης". Oπως απο δει κνύ ει το βί ντεο, το μή νυ μά του
έγι νε άμε σα πρά ξη.

O κύ ριος στό χος του τό τε ήταν, σε συ νερ γα σία
με τη Γιαν νά κου, να δια λύ σουν το κί νη μα των φοι -
τη τι κών κα τα λή ψε ων που εί χε ξε σπά σει. H αστυ -
νο μι κή βία και αυ θαι ρε σία έφτα σε σε εκεί νες τις
δια δη λώ σεις στο από γειό της. Λί γο με τά ήρ θε και

η σι δη ρο γρο θιά ενά ντια στους απερ γούς δα σκά -
λους. Kαι πά λι για την κυ βέρ νη ση και τον Πο λύ -
δω ρα το πε ρι στα τι κό ήταν με μο νω μέ νο. 

H ίδια πο λι τι κή συ νε χί στη κε το επό με νο διά -
στη μα. Στο ξέ σπα σμα του δεύ τε ρου κύ μα τος των
φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων, τα MAT με τις φι σού νες,
τα χη μι κά και τα όπλα, ονο μά στη καν από τον
υπουρ γό Δη μό σι ας Tά ξης "ακού νη τα στρα τιω τά -
κια", "θύ μα τα" της βί ας των δια δη λω τών! Aυ τό
που ακο λού θη σε ήταν η σκλη ρή κα τα στο λή των
δια δη λώ σε ων με κο ρυ φαία την άγρια επί θε ση της
αστυ νο μί ας στις 8 Mάρ τη και τις δε κά δες συλ λή -
ψεις. Aλ λά και ο βάρ βα ρος ξυ λο δαρ μός του Kύ -
πριου φοι τη τή στη Θεσ σα λο νί κη, που σύμ φω να
με τα ακού νη τα στρα τιω τά κια, "έπε σε μό νος του
πά νω στην ζαρ ντι νι έ ρα"! Tό τε ήταν που βγή κε το
γνω στό σύν θη μα των φοι τη τών για τα MAT "Προ -
σο χή προ σο χή ζαρ ντι νι έ ρες με στο λή".

Xέ ρι χέ ρι με την αυ ταρ χι κο ποί η ση της αστυ νο -
μί ας πά ει και η ρα τσι στι κή πο λι τι κή της κυ βέρ νη -

σης για τους με τα νά στες. Tην ίδια στιγ μή που τα
νο μο σχέ διά της αφή νουν χι λι ά δες με τα νά στες
χω ρίς χαρ τιά και άδειες πα ρα μο νής, η κυ βέρ νη -
ση δί νει το πρά σι νο φως στα πρω το πα λί κα ρα της
EΛAΣ να προ χω ρούν σε πο γκρόμ, συλ λή ψεις και
απε λά σεις με τα να στών, με κά θε ελευ θε ρία στο
εν διά με σο να τους με τα τρέ πουν σε παι χνί δια
τους "για να πε ρά σει η ώρα"

Πολεμοκαπηλεία

Tε ρά στιο ρό λο στην υπό θε ση παί ζει τέ λος η
πο λε μο κα πη λεία της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή, με
πρώ το το σκάν δα λο των απα γω γών των 28 Πα κι -
στα νών στα πλαί σια της ελ λη νι κής συμ με το χής
στον "πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας" του
Mπους. "Oι απα γω γές εί ναι το εθνι κό σπορ των
Πα κι στα νών" έλε γε ο Πο λύ δω ρας για να βγά λει
λά δι τον προ κά το χό του Bουλ γα ρά κη και τους
μυ στι κούς της EYΠ που έκα ναν τις απα γω γές.

Tα δύο αυ τά χρό νια με τά την απο κά λυ ψη των
απα γω γών η κυ βέρ νη ση έχει κά νει τα πά ντα για
να κου κου λώ σει το έγκλη μα. Eχει εκ βιά σει σε συ -
νερ γα σία με τη χού ντα του Mου σά ραφ τα θύ μα τα
να πά ρουν πί σω τις κα τα θέ σεις τους, έχει απει λή -
σει τον πρό ε δρο της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας με
απέ λα ση και τώ ρα προ χω ρά στην κλεί σι μο της
υπό θε σης βά ζο ντάς την στο αρ χείο. H ισλα μο φο -
βία, ο ρα τσι σμός και η κα τα πά τη ση των δη μο κρα -
τι κών δι καιω μά των εί ναι η πο λι τι κή της.

Eτσι, όταν οι ένο χοι του με γα λύ τε ρου εγκλή μα -
τος σε βά ρος των με τα να στών βρί σκο νται ανά με -
σα στην κυ βέρ νη ση και τα όρ γα νά της, δεν εί ναι
πε ρί ερ γο που οι αστυ νο μι κοί αι σθά νο νται ελεύ θε -
ροι να "σπά νε πλά κα" βα σα νί ζο ντας αν θρώ πους.
Oταν οι φρι κια στι κές ει κό νες από το Γκουα ντα νά -
μο και το Aμπού Γκρά ιμπ φέ ρουν τη σφρα γί δα
και της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης που δη λώ νει σύμ -
μα χος του Mπους στην "πά τα ξη της τρο μο κρα τί -
ας" και πα ρέ χει κά θε εί δους διευ κο λύν σεις από
τις βά σεις μέ χρι τις μυ στι κές πτή σεις, δεν εί ναι
πε ρί ερ γο που η αστυ νο μία εδώ αντι γρά φει την
"πλά κα" των αμε ρι κα νών και των βρε τα νών φα -
ντά ρων.

Mό λις δυο μέ ρες πριν την δη μο σιο ποί η ση του
βί ντεο ο υπουρ γός Δη μό σι ας Tά ξης εί χε δώ σει
νέ ες συμ βου λές προς τους αστυ νο μι κούς να εί -
ναι "κυ ρί αρ χοι του επι χει ρείν". Tι σή μαι νε αυ τό;
Για άλ λη μια φο ρά από λυ τη εξου σία στο έρ γο
τους. Tώ ρα το βί ντεο προ σβά λει "τον πο λι τι σμό
του". Δεν ξέ ρου με αν ισχύ ει το ίδιο και για τον
νυν υπουρ γό Πο λι τι σμού Bουλ γα ρά κη.

Tί πο τα δεν μπο ρεί να σώ σει την κυ βέρ νη ση Kα -
ρα μαν λή από την πραγ μα τι κή της ει κό να. Eί ναι η
κυ βέρ νη ση των απα γω γών, των υπο κλο πών, της
λη στεί ας των τα μεί ων και τώ ρα ακό μα πιο κα θα -
ρά της κα τα στο λής και του ρα τσι σμού. Δι εκ δι -
κού με την πα ραί τη ση του Πο λύ δω ρα τώ ρα και
συ νε χί ζου με μα ζί με όλους τους ερ γα ζό με νους,
ντό πιους και με τα νά στες, για να πα ραι τή σου με
όλους τους ρα τσι στές και πο λε μο κά πη λους πα -
ρέα με το σύ στη μά τους. 



Φ
α σι στι κή επί θε ση από τρία μέ -
λη του ΛA OΣ δέ χτη καν την Πα -
ρα σκευή 15/6 οι σύ ντρο φοι

του ΣEK Zω γρά φου ενώ πραγ μα το -
ποιού σαν στην πε ριο χή την κα θιε ρω -
μέ νη ανοι χτή εξόρ μη σή τους με την
Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη. Eνας από τους
συ ντρό φους, ο Γιώρ γος Tσα μού ρης,
ξυ λο κο πή θη κε άγρια και κα τέ λη ξε στο
νο σο κο μείο. 

“Γύ ρω στις εν νιά πα ρά εί κο σι το
βρά δυ κι ενώ πραγ μα το ποιού σα με την
βδο μα διά τι κη εξόρ μη σή μας μπρο στά
στο MAR KET IN στην Πα πά γου μοι ρά -
ζο ντας υλι κό της Συμ μα χί ας Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο που κα λού σε σε αντι -
πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 12 Iο ύ λη,
τρία άτο μα ήρ θαν και με ρώ τη σαν από
που εί μαι”, μας πε ρι έ γρα ψε ο Γιώρ -
γος, “Oταν τους απά ντη σα από τη
Συμ μα χία, ο ένας μου έρι ξε την πρώ τη
μπου νιά στο πρό σω πο και με έρι ξε κά -
τω. Συ νέ χι σαν να με χτυ πούν με κλω -
τσι ές στο κε φά λι και σε όλο το σώ μα,
φω νά ζο ντας ‘Eτσι σας γα μά ει το ΛA OΣ
κω λο ΣE Kί τες’. Eνώ όταν μία συ ντρό -
φισ σα προ σπά θη σε να τους στα μα τή -
σει, την κλώ τση σαν στην κοι λιά και την
έρι ξαν σε σταθ μευ μέ νο αυ το κί νη το.

Oι δύο από τους τρεις φα σί στες κα -
τά φε ραν να ξε φύ γουν, ο τρί τος όμως
πιά στη κε από τον κό σμο που εί χε στα -
μα τή σει στο τρα πε ζά κι μας για να πά -
ρει το αντι πο λε μι κό υλι κό αλ λά και από
άλ λους πε ρα στι κούς που πα ρα κο λού -
θη σαν την επί θε ση. Tην ώρα που ο φα -
σί στας ακι νη το ποιή θη κε, εμ φα νί στη -
καν τρία άτο μα της ασφά λει ας και πή -
γα με στο αστυ νο μι κό τμή μα Zω γρά -
φου. Mε τά από αρ κε τή ώρα κα τα θέ σε -
ων, κα τέ λη ξα με μώ λω πες σε όλο μου
το πρό σω πο στον Eυ αγ γε λι σμό για
εξε τά σεις”.

O διοι κη τής της αστυ νο μί ας προ -
σπά θη σε να κα τα γρά ψει το πε ρι στα τι -
κό σαν μια “πα ρε ξή γη ση”, σαν έναν
“κοι νό κα θη με ρι νό καυ γά”. Tην ίδια
στιγ μή, βέ βαια, μια δι μοι ρία των MAT
εμ φα νί στη κε έξω από το τμή μα για να
το πε ρι φρου ρή σει (!) από τα μέ λη του
ΣEK που έφτα σαν εκεί για να κα τα θέ -
σουν ενά ντια στο φα σί στα. H κί νη ση
αυ τή δεν ήταν τυ χαία. O δε ξιός δή -
μαρ χος του Zω γρά φου Kα ζά κος εί ναι
γνω στός για το χου ντι κό πα ρελ θόν του
και για την κά λυ ψη που δί νει σε φα σί -
στες. Tο πε ρι στα τι κό πά ντως δη μο σιο -
ποιή θη κε άμε σα στα MME που έφτα -
σαν στο αστυ νο μι κό τμή μα.

H επί θε ση απο δει κνύ ει ποιοι πραγ -
μα τι κά κρύ βο νται μέ σα στο ΛA OΣ.
Mπο ρεί ο Kα ρα τζα φέ ρης να απο κη ρύ -
σει στις συ νε ντεύ ξεις τύ που “τη βία
και το αί μα” αλ λά ο δι κη γό ρος που εμ -
φα νί στη κε στο αστυ νο μι κό τμή μα για
να υπε ρα σπί σει και μά λι στα με προ -
κλη τι κό τα το ύφος τον φα σί στα ήταν ο
Mά κης Bο ρί δης, ο γνω στός νε ο να ζί και
αρ χη γός του Eλ λη νι κού Mε τώ που που
τώ ρα έχει εγκολ πω θεί στο ΛA OΣ. Oσο

και να θέ λει ο Kα ρα τζα φέ ρης να πεί σει
ότι εί ναι ένα νό μι μο πα τριω τι κό κόμ μα,
το εσω τε ρι κό του εί ναι γε μά το από
τρα μπού κους και φα σί στες, νο σταλ -
γούς του Xί τλερ και του Oλο καυ τώ μα -
τος που δεν δι στά ζουν να επι τί θο νται
σε αγω νι στές της αρι στε ράς και του
κι νή μα τος.

H κα λο σχε δια σμέ νη επί θε ση των
φα σι στών στου Zω γρά φου σκό ντα ψε
μπρο στά στην αυ θόρ μη τη κί νη ση των
κα τοί κων να συλ λά βουν τον έναν και
έτσι να οδη γη θεί στο τμή μα. H αντι φα -
σι στι κή κι νη το ποί η ση συ νε χί στη κε και
ορ γα νω μέ να την επό με νη ημέ ρα το
πρωί, με πι κε το φο ρία κα τα δί κης των
φα σι στών στους δρό μους του δή μου
ώστε όλοι οι πο λί τες να μά θουν για
την επί θε ση. Δε κά δες κά τοι κοι της πε -
ριο χής, ερ γα ζό με νοι, φοι τη τές, μέ λη
δη μο τι κών πα ρα τά ξε ων, πο λι τι κών
κομ μά των και αρι στε ρών ορ γα νώ σε ων
συ γκε ντρώ θη καν στην πλα τεία Γαρ δέ -
νιας και δια δή λω σαν στην Πα πά γου.

Tα συν θή μα τα που κυ ριάρ χη σαν
ήταν “Eξω οι φα σί στες του ΛA OΣ από
το Zω γρά φου” και “Πο τέ ξα νά φα σι -
σμός”. Oλοι οι πε ρα στι κοί, οι ερ γα ζό -
με νοι στα μα γα ζιά, οι οδη γοί των αυ το -
κι νή των στα μα τού σαν για να πά ρουν
τις προ κη ρύ ξεις, να ενη με ρω θούν για
την επί θε ση και να εκ φρά σουν την
ανά γκη να απο μο νω θεί το ΛA OΣ και
όλοι οι φα σί στες από την πε ριο χή.

“Δεν εί ναι με μο νω μέ νο γε γο νός”,
έγρα φε η προ κή ρυ ξη του ΣEK που μοι -
ρά στη κε κα τά εκα το ντά δες στην πι κε -
το φο ρία, “Στο Zω γρά φου μέ λη της
Xρυ σής Aυ γής και του ΛA OΣ εί χαν
προ πη λα κί σει φοι τη τές και γο νείς στην
πα ρέ λα ση της 28ης Oκτω βρί ου 2006
ενώ το 2003 εί χαν μα χαι ρώ σει έναν
ακτι βι στή της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε
τον Πό λε μο που αφι σο κολ λού σε για το
συλ λα λη τή ριο της 15ης Φλε βά ρη.

O Bο ρί δης, ο Πλεύ ρης, μια σει ρά
στρα τιω τι κοί της χού ντας πλαι σιώ νουν
τα ψη φο δέλ τια του ΛA OΣ. Oσο κι αν ο
Kα ρα τζα φέ ρης μι λά ει για αντι πα γκο -

σμιο ποί η ση, αντια με ρι κα νι σμό, φτώ -
χεια δεν πεί θει κα νέ ναν. O εθνι κι σμός,
το ρα τσι στι κό μί σος για τους με τα νά -
στες, το δυ νά μω μα του ελ λη νι κού κα -
πι τα λι σμού, εί ναι η εναλ λα κτι κή που
ονει ρεύ ε ται. Σαν τον Λε πέν ντύ νε ται το
κο στού μι του ‘κο σμι κού’, εκ με ταλ λεύ ε -
ται τη θέ ση του στο ευ ρω κοι νο βού λιο
και δι α τεί νε ται ότι θα γί νει το πέ μπτο
κόμ μα της βου λής μέ σα από τα πα ρά -
θυ ρα της τη ε λε ό ρα σης που τον υπο -
δέ χο νται απλό χε ρα. Πρέ πει να τους
στα μα τή σου με”.

Στήριξη

Την κι νη το ποί η ση στή ρι ξαν και κά λε -
σαν η Tί να Kα φα τζά κη από την δη μο τι -
κή πα ρά τα ξη “Mα ζί στην Πό λη”, ο Bα σί -
λης Aλε ξαν δρά τος από την “Πρω το βου -
λία στην Πό λη” και ο Kώ στας Kω στό -
που λος από το “Kί νη μα στην Πό λη”.

“O κύ ριος Kα ρα τζα φέ ρης για όσους
εί χαν απο ρία έδει ξε ότι κά θε προ σπά -
θεια να απο μα κρυν θεί από τις πα ρα -
κρα τι κές και ταγ μα τα σφα λί τι κες κα τα -
βο λές του ΛA OΣ εί ναι ψεύ τι κες”, ανα -
φέ ρει η ανα κοί νω ση που έβγα λε το “Kί -
νη μα στην Πό λη”, “Σε κά θε ευ και ρία ο
ακρο δε ξιός αυ τός χώ ρος εί ναι έτοι μος
να ξε θά ψει πρα κτι κές που νο μί ζα με ξε -
χα σμέ νες στην Iστο ρία. MAY PO στους
φα σί στες του ΛA OΣ. MAY PO στην NΔ
που τους εγκόλ πω νε τό σα χρό νια και
εγκολ πώ νει ακό μα τό σα ακρο δε ξιά
στοι χεία. MAY PO στο ΠA ΣOK που τους
ενι σχύ ει για τα μι κρο κομ μα τι κά του
συμ φέ ρο ντα. H Δη μο κρα τι κή γει το νιά
του Zω γρά φου δε θα επι τρέ ψει ξα νά
τέ τοιες συ μπε ρι φο ρές”.

Mε όλη τη φι λο λο γία πε ρί πέ μπτου
κόμ μα τος στη Bου λή και ότι αυ τό θα
εί ναι το ΛA OΣ, ο Kα ρα τζα φέ ρης κά νει
προ σπά θεια να πεί σει ότι εξα πλώ νε ται
σε όλες τις γει το νι ές της Aθή νας. H
εφη με ρί δα Eν Πει ραι εί για πα ρά δειγ -
μα, που τον στη ρί ζει ανοι χτά, προ βά -

λει στο φύλ λο της 12ης Iο υ νίου τις το -
πι κές ορ γα νώ σεις του ΛA OΣ στην A’
και B’ Πει ραιά με έμ φα ση στη Nί καια
και τον Kο ρυ δαλ λό. Eί ναι χρέ ος της
Aρι στε ράς να ξε κι νή σει αντι φα σι στι κή
κα μπά νια ενά ντια σε αυ τή την προ πα -
γάν δα και όχι να βλέ πει το ΛA OΣ σαν
ένα “πε ρί ερ γο κόμ μα αγνώ στου προ ε -
λεύ σε ως” υπο τι μώ ντας το κίν δυ νο. Oι
“το πι κές ορ γα νώ σεις” του ΛA OΣ δεν
εί ναι πα ρά θερ μο κή πια φα σι στών που
από τα γρα φεία τους θα εξορ μούν
ενά ντια σε με τα νά στες και αγω νι στές
του κι νή μα τος όπως στο Zω γρά φου.

H Πρω το βου λία ΓE O NO BA και η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο ξε -
κι νούν αυ τήν προ σπά θεια, κα λώ ντας

σα πρώ το βή μα αντι φα σι στι κή συ γκέ -
ντρω ση την Δευ τέ ρα 25 Iο υ νίου στις
6μμ στη γω νία της Λε ο φώ ρου Aλε ξάν -
δρας και Bασ. Σο φί ας και πο ρεία έξω
από την εκ δή λω ση που ορ γα νώ νει το
ΛA OΣ στο ξε νο δο χείο Πρέ ζι ντεντ με
θέ μα τους “λα θρο με τα νά στες”. Πρέ πει
να εμπο δί σου με την πραγ μα το ποί η ση
της εκ δή λω σης, να μην αφή σου με
τους φα σί στες του Kα ρα τζα φέ ρη να
χύ σουν το ρα τσι στι κό τους δη λη τή ριο
και μα ζί με όλους τους ερ γα ζό με νους
και τη νε ο λαία να συ νε χί σου με την
αντι φα σι στι κή μας δρά ση, φρά ζο ντας
τους μια και κα λή το δρό μο όχι μό νο
προς τη Bου λή αλ λά και πα ντού.

Λένα�Bερδέ
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ANTIΦAΣIΣTIKH ΔIAΔHΛΩΣH
ΔEYTEPA 25/6 6μμ
Γωνία Kηφισίας και Aλεξάνδρας



Με τά από την πε τυ χη μέ νη συ νέ λευ ση της Πρω το -
βου λί ας για την ενω τι κή πα ρέμ βα ση της Ρι ζο σπα στι -
κής Αρι στε ράς στις βου λευ τι κές εκλο γές που πραγ -
μα το ποι ή θη κε στις 9 Ιο ύ νη, ξε κι νή σα με να υλο ποιή -
σου με την από φα ση που πάρ θη κε για αντί στοι χες το -
πι κές συ νε λεύ σεις στην πε ριο χή μας που ενώ νει  Ηλι-
ού πο λη, Αρ γυ ρού πο λη, Ελ λη νι κό και Γλυ φά δα.

Πραγ μα το ποιή σα με μία πρώ τη σύ σκε ψη την Τε -
τάρ τη στην Ηλιού πο λη με άτο μα που ανή κουν στις
συ νι στώ σες της πρω το βου λί ας (ΑΡΑΣ, ΑΡΑΝ, ΟΚ ΔΕ-
Σπάρ τα κος, ΣΕΚ) κα θώς και ανέ ντα χτους αγω νι στές.
Εκεί απο φα σί σα με να κά νου με την το πι κή αντι κα πι τα -
λι στι κή συ νέ λευ ση μας τη Δευ τέ ρα 25 Ιο ύ νη στις
7.30μμ στο Δη μο τι κό Θέ α τρο Αρ γυ ρού πο λης (Ολυ -
μπί ας 5, τέρ μα λε ωφ. 208). 

Ακο λού θη σε μία δεύ τε ρη, πιο διευ ρυ μέ νη, σύ σκε ψη
το Σάβ βα το όπου το πο θε τή θη καν άτο μα από όλες τις
ορ γα νω μέ νες συ νι στώ σες όπως και ανέ ντα χτοι, το νί ζο -
ντας την ση μα ντι κό τη τα αυ τής της πρω το βου λί ας κα -
θώς και την ανα γκαιό τη τα  να συν δε θεί αυ τή η πρω το -
βου λία με τα κι νή μα τα που έχουν ανα πτυ χθεί το προ η -
γού με νο διά στη μα σε επί πε δο γει το νι άς (πχ ΚΥΤ Ηλιού -
πο λης, Πα ρα λία Ελ λη νι κού, ελεύ θε ροι χώ ροι, πε ρι φε -
ρεια κός δρό μος Υμητ τού κ.α.). Κα τό πιν δια μορ φώ σα με
ένα πλού σιο πρό γραμ μα δρά σης με τα άμε σα βή μα τα
που χρειά ζο νται να γί νουν προ κει μέ νου να γί νει γνω στή
η συ νέ λευ ση στην Αρ γυ ρού πο λη και συ νε πώς να ανοί -

ξει η συ ζή τη ση για τη νέα αρι στε ρά στις πε ριο χές μας.
Απο φα σί σα με να γί νουν μα ζι κές αφι σο κολ λή σεις

την Τρί τη, Τε τάρ τη, και Πέ μπτη, με την αφί σα που κα -
λεί στη συ νέ λευ ση, σε Ηλιού πο λη, Αρ γυ ρού πο λη. Ελ -
λη νι κό, και Γλυ φά δα. Στη συ νέ χεια θα προ χω ρή σου με
σε εξορ μή σεις στις γει το νι ές όπου θα μοι ρά σου με μα -
ζι κά τη δια κή ρυ ξη της επι τρο πής πρω το βου λί ας μα ζί
με το κά λε σμα για τη συ νέ λευ ση. Πιο συ γκε κρι μέ να,
εξορ μή σεις θα γί νουν την Πα ρα σκευή 7.30μμ στην κε -
ντρι κή πλα τεία της Ηλιού πο λης, το Σάβ βα το 11πμ στη
λαϊ κή της Αρ γυ ρού πο λης, και ταυ τό χρο να στο σού -
περ μάρ κετ Βα σι λό που λος στο Ελ λη νι κό. Τέ λος θα
επι σκε φτού με τους ερ γα τι κούς χώ ρους όπως τα Δη -
μαρ χεία Ηλιού πο λης, Ελ λη νι κού και Αγ. Δη μη τρίου
κα θώς και το ερ γο στά σιο ΠΥΡ ΚΑΛ στον Υμητ τό. 

Στό χος μας εί ναι να πραγ μα το ποι η θεί μία μα ζι κή
και πε τυ χη μέ νη συ νέ λευ ση τη Δευ τέ ρα 25 Ιο ύ νη
ώστε μέ σα από αυ τή τη δια δι κα σία να ανοί ξει η συ ζή -
τη ση με τον κό σμο της πε ριο χής για τη νέα αρι στε ρά
που θέ λου με να φτιά ξου με και να χτί σου με σχέ σεις
πο λύ τι μες για τη συ νέ χεια. Τέ λος θέ λου με να δο θεί
το βή μα όχι μό νο στις ορ γα νω μέ νες δυ νά μεις αλ λά
σε όλους τους αν θρώ πους που έχουν δώ σει μά χες,
που έχουν ρι ζο σπα στι κο ποι η θεί και που ανα ζη τούν
μια ενω μέ νη μα χη τι κή αρι στε ρά με προ ο πτι κή και
απο τε λε σμα τι κή πα ρέμ βα ση.

Χρι στί να Κόϊ κα    

Την  Δευ τέ ρα 18/6 πραγ μα το ποι ή θη κε με επι τυ χία
η αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση Πα ντείου. Το εγ χεί ρη -
μα εί χε κά ποι ες αντι κει με νι κές δυ σκο λί ες, κα θώς λό -
γω εξε τα στι κής ήταν δύ σκο λο σε πο λύ ανέ ντα χτο κό -
σμο που εν δια φε ρό ταν, να έρ θει, όμως, πα ρό λα αυ τά
στην συ νέ λευ ση ήρ θαν συ νο λι κά 30 άτο μα – και πρό -
σθε τα κά ποιοι φοι τη τές από άλ λες σχο λές- και έγι ναν
πολ λές το πο θε τή σεις.

Οι πρώ τες το πο θε τή σεις ήταν από τις ορ γα νω μέ -
νες συ νι στώ σες που στη ρί ζουν την προ σπά θεια για
το ενω τι κό κα τέ βα σμα της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
(ΟΚ ΔΕ-ΣΠΑΡ ΤΑ ΚΟΣ, ΣΕΚ, ΑΡ.ΑΝ., ΑΡ.Α.Σ.)και στην
συ νέ χεια ακο λού θη σαν και οι υπό λοι πες το πο θε τή -
σεις. Όπως, σε κά θε ζω ντα νή και δη μο κρα τι κή συ ζή -
τη ση πό σο μάλ λον σε μία συ ζή τη ση της επα να στα τι -
κής αρι στε ράς υπήρ ξαν και αντί θε τες από ψεις που
εκ φρά στη καν από συ ντρό φους του ΝΑΡ. 

Όμως, το γε νι κό συ μπέ ρα σμα ήταν, ότι στη ρί ζου -
με την προ σπά θεια που ξε κί νη σε στις 9/6 και θέ λου με

να προ χω ρή σει, δε χό μα στε την δια κή ρυ ξη ως βά ση
για την πο λι τι κή συ ζή τη ση. Σε αυ τή τη λο γι κή και
λαμ βά νο ντας υπό ψη τον διά λο γο που ανα πτύ χθη κε
κα τά την διάρ κεια της συ νέ λευ σης, κα τα λή ξα με σε
ένα σύ ντο μο κεί με νο που συ νο ψί ζει κά ποια κύ ρια
στοι χεία, σχε τι κά με την φυ σιο γνω μία και το πο λι τι κό
πε ριε χό με νο του εγ χει ρή μα τος. 

Επί σης, απο τυ πώ θη καν και κά ποια συ γκε κρι μέ να
ζη τή μα τα για το πα νεκ παι δευ τι κό μέ τω πο και το φοι -
τη τι κό κί νη μα, με το σκε πτι κό, ότι ανοί γο ντας την συ -
ζή τη ση σε κά θε επι μέ ρους χώ ρο, εί ναι ανα γκαίο να
εμπλου τί ζε ται με την συμ βο λή όλων μας, ώστε στα
μέ σα Ιο υ λίου στην κα τα λη κτι κή Πα νελ λα δι κή συ νέ -
λευ ση –που θα συμ με τέ χου με για να  με τα φέ ρου με
και την από φα ση- θα γί νει ακό μα πιο ου σια στι κή κου -
βέ ντα και να υπάρ χει η συ νο λι κή ει κό να της συ ζή τη -
σης από κά θε αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση.

Δημή τρης Κου τσού ρης 

Την Τρί τη 19/6 έγι νε στο Ερ γα -
τι κό Κέ ντρο Ιω αν νί νων η 4η σύ -
σκε ψη της επι τρο πής Πρω το βου -
λί ας Ιω αν νί νων για τη Ρι ζο σπα -
στι κή Αρι στε ρά και τις εκλο γές.
Από την 1η σύ σκε ψη της επι τρο -
πής μέ χρι σή με ρα δε κά δες αγω -
νι στές από τις φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις, το ΔΕΠ, τους εκ παι δευ τι -
κούς, το σω μα τείο Με τάλ λου,
έχουν πα ρευ ρε θεί στις συ σκέ -
ψεις και όχι μό νο. Εχου με ορ γα -
νώ σει μία σει ρά από κοι νές πα -

ρεμ βά σεις-εξορ μή σεις στις Ερ -
γα τι κές Πο λυ κα τοι κί ες, την Εκ θε -
ση Βι βλίου, τη Νο μαρ χία, ενώ
εδώ και μία εβδο μά δα λει τουρ γεί
τρα πε ζά κι της πρω το βου λί ας στη
Λέ σχη  του πα νε πι στη μίου. Εχου -
με στεί λει άρ θρα στον το πι κό Τύ -
πο και έχου με πλημ μυ ρί σει τα
Γιάν νε να με αφί σες και πα νώ  για
την το πι κή ανοι χτή αντι κα πι τα λι -
στι κή συ νέ λευ ση την Πέ μπτη
21/6, 7μμ στο Πάρ κο Λι θα ρί τσια. 

Η ει κό να από όπου και αν πα -
ρεμ βή κα με εί ναι ότι η πρω το βου -
λία αυ τή αγκα λιά ζει όχι μό νο

τους αγω νι στές του νέ ου κι νή μα -
τος των απερ γιών και των κα τα -
λή ψε ων αλ λά και μια σει ρά από
πα λιούς αγω νι στές  που μπρο -
στά σ�  αυ τή την πρω το βου λία
βγαί νουν από την απο γο ή τευ ση.
Ο στό χος εί ναι από σύ σκε ψη σε
σύ σκε ψη όλο και πε ρισ σό τε ροι
να υπο γρά φουν και να μπαί νουν
σ’ αυ τή την πρω το βου λία, ενώ
ήδη έχου με ξε κι νή σει προ σπά -
θει ες να ανοι χτού με και στις γύ -
ρω πε ριο χές την Ηγου με νί τσα
και την Αρ τα.

Γιώρ γος Τσι ρώ νης

Την Πέ μπτη 14/6 πραγ μα το ποι ή θη κε η
πρώ τη σύ σκε ψη της Πρω το βου λί ας για τη
Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά στο Βύ ρω να- Πα -
γκρά τι- Κα ι σα ρια νή. Η προ σέ λευ ση ορ γα νω -
μέ νων και ανέ ντα χτων συ ντρό φων, που υπο -
γρά φουν το 1ο κεί με νο της πρω το βου λί ας,
ήταν πα ρα πά νω από εν θαρ ρυ ντι κή. Σύ ντρο -
φοι από το ΣΕΚ, την ΑΡΑΣ, την ΑΡΑΝ, την
ΟΚ ΔΕ- Σπάρ τα κος και ανέ ντα χτοι, σύ νο λο
18 άτο μα δη μο κρα τι κά και με εν θου σια σμό
συ νε δριά σα με με κέ ντρο την ορ γά νω ση της
πρώ της αντι κα πι τα λι στι κής συ νέ λευ σης
στην πε ριο χή μας. 

Απ’ όλες τις το πο θε τή σεις ήταν κα θα ρό
ότι με τά τη με γά λη επι τυ χία της 9/6 στο Θέ -
α τρο Αλί κη, το στοί χη μα εί ναι να μά θει ο κό -
σμος της γει το νι άς για το νέο εγ χεί ρη μα και
να πα λέ ψου με ώστε η αντι κα πι τα λι στι κή συ -
νέ λευ ση να εί ναι πε τυ χη μέ νη και μα ζι κή. Ο
Δη μή τρης Πα παϊ ω άν νου, ιδιω τι κός υπάλ λη -
λος, εί πε: «Συμ με τέ χω στην το πι κή πρω το -
βου λία και χαι ρε τί ζω τη ση με ρι νή σύ σκε ψη.
Με τά τις κα τα λή ψεις ο κό σμος έχει ευαι -
σθη το ποι η θεί. Εχω μι λή σει με 10 άτο μα για
την πρω το βου λία και τα 9 ήταν θε τι κά. Πρέ -
πει να εξα σφα λί σου με ότι η ένω σή μας δεν
εί ναι προ σω ρι νή και πά νω απ’ όλα να βά -
λου με τους αντα γω νι σμούς στην άκρη προ -
κει μέ νου να βρού με τους χι λι ά δες αυ τούς
ανορ γά νω τους, αλ λά πρω τα γω νι στές των
μα χών και να τους συ σπει ρώ σου με». Στον
ίδιο τό νο κι νή θη καν οι υπό λοι πες το πο θε τή -
σεις με υγιείς προ βλη μα τι σμούς για την πε -
ραι τέ ρω διεύ ρυν ση της πρω το βου λί ας αλ λά
και για τα ορ γα νω τι κά μας βή μα τα στο το πι -
κό επί πε δο.

Συ γκε κρι μέ να απο φα σί σα με να προ χω ρή -
σου με άμε σα στην εκτύ πω ση αφί σας της
πρω το βου λί ας που να κα λεί στις 27/6, 8μμ,
στο Τα πη τουρ γείο (θε α τρά κι) όλο τον κό -
σμο από Βύ ρω να, Πα γκρά τι, Κα ι σα ρια νή, να
βγά λου με προ κή ρυ ξη με τα πρώ τα 12 ονό -
μα τα που υπο γρά φουν σ’ αυ τήν την πρω το -
βου λία το πι κά, και το κυ ριό τε ρο το μοί ρα -
σμα των κοι νών εξορ μή σε ων και αφι σο κολ -
λή σε ων στις πε ριο χές μας. Σ’ αυ τό συμ φω -
νή σα με ότι θα ήταν θε τι κή η δη μο σί ευ ση
του κα λέ σμα τος για τις 27/6 στις το πι κές
εφη με ρί δες του Δή μου Βύ ρω να- Πα γκρα τί -
ου- Κα ι σα ρια νής. Και επει δή σε αυ τή τη μά -
χη εί ναι σί γου ρο ότι θα χρεια στού με πολ λά
χρή μα τα, ο Δ. Πα παϊ ω άν νου ανέ λα βε να εί -
ναι υπεύ θυ νος οι κο νο μι κών της το πι κής επι -
τρο πής. Τέ λος, κλεί σα με ανα νε ώ νο ντας το
ρα ντε βού μας την Πέ μπτη 21/6 στη νέα σύ -
σκε ψη  ώστε να ορ γα νώ σου με κα λύ τε ρα την
τε λι κή  μας ευ θεία προς την αντι κα πι τα λι στι -
κή μας συ νέ λευ ση.   

Η αφί σα ήδη τυ πώ θη κε από το Σάβ βα το
και έτσι προ χω ρά με σε πολ λά συ νερ γεία
αφι σο κόλ λη σης αυ τή τη εβδο μά δα και
στους 3 δή μους με στό χο να γε μί σου με το
θε α τρά κι του Τα πη τουρ γεί ου στις 27/6 με
όλον αυ τό τον κό σμο που θέ λει να εκ φρά -
σει και πο λι τι κά τους αγώ νες και τις νί κες
του. 

Ολοι στο Τα πη τουρ γείο 27/6, 8μμ

Χρή στος Αρ γύ ρης

Νο 7726 Νο 772 7

H Pιζοσπαστική Aριστερά και οι εκλογές
ΞEKINOYN TOΠIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ ΠANTOY

Πραγ μα το ποι ή θη κε σή με ρα, Κυ ρια κή
17/6, η πρώ τη «αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ -
λευ ση» στο Ρέ θυ μνο, με ιδιαί τε ρη επι τυ -
χία τό σο από άπο ψη μα ζι κό τη τας (πέ ρα -
σαν συ νο λι κά γύ ρω στα 80 άτο μα) όσο
και από άπο ψη πο λι τι κής συ ζή τη σης. 

Ως προς το πο λι τι κό επί πε δο συμ φω -
νή θη κε για την πο λι τι κή φυ σιο γνω μία του
εγ χει ρή μα τος:

Βα δί ζει στο δρό μο δη μιουρ γί ας μι ας
Αρι στε ράς που θα στη ρί ζει και θα εκ φρά -
ζει τους αγώ νες, θα εί ναι ενω τι κή, ρι ζο -
σπα στι κή, θα οριο θε τεί ται από το επί ση -
μο πο λι τι κό σκη νι κό και τις εκ δο χές της
επί ση μης Αρι στε ράς, που θα ανα δει κνύ ει
μια αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή.

Δε θα στη ρί ζε ται σε λο γι κές απο κλει -
σμών με βά ση ιστο ρι κές / ιδε ο λο γι κές
ανα φο ρές ή ma ximum πο λι τι κών προ -
γραμ μά των.

Δε χω ρά ει λο γι κές κε ντρο α ρι στε ρών
σε να ρί ων και αλ λη θω ρί σμα τος σε κυ βερ -
νη τι κές θέ σεις με πρό σχη μα τον αντι νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμό τύ που ΣΥ ΡΙ ΖΑ.

Να εί ναι μα κράς πνο ής και να εκ φρα -
στεί και με τε κλο γι κά τό σο στο κε ντρι κό
πο λι τι κό επί πε δο όσο και σε επι μέ ρους
χώ ρους (γει το νι ές, πό λεις, ερ γα σια κούς,
νε ο λαι ί στι κους κλπ)

Να μην υπο τι μη θεί η οι κο λο γι κή διά -
στα ση και η πε ρι βαλ λο ντι κή κα τα στρο φή
ως μέ τω πο της αντι κα πι τα λι στι κής πά λης
και ανά γκη πρω το πό ρου ρό λου στα αντι -
πο λε μι κά – αντι ι μπε ρια λι στι κά κι νή μα τα.

Ως προς το προ χώ ρη μα της δια δι κα -
σί ας:

Η πρώ τη «αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ -
ση» του Ρε θύ μνου κα τέ γρα ψε την πο λι τι -
κή της συμ φω νία με το πα νελ λα δι κό κεί -
με νο της επι τρο πής πρω το βου λί ας και
ανα γνω ρί ζει την ανά γκη της το πι κής της
έκ φρα σης και στο Ρέ θυ μνο.

Συμ με τέ χει στην πα νελ λα δι κή πρω το -
βου λία, δη λώ νει τη συμ με το χή της στην
πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση που θα πραγ μα -
το ποι η θεί στην Αθή να στα μέ σα Ιο υ λίου
και κά νει σα φή την πο λι τι κή της βού λη ση
για τη θε τι κή κα τά λη ξη του εγ χει ρή μα τος.

Η το πι κή πρω το βου λία  Ρε θύ μνου απο -
φά σι σε να βα θύ νει και να προ χω ρή σει
την πο λι τι κή συμ φω νία του εγ χει ρή μα τος
και σε αυ τή την κα τεύ θυν ση κι νή θη κε.

Συ νε χί ζου με τη δρά ση μας με το πι κές
και ανά χώ ρους συ σκέ ψεις τό σο στο Ρέ -
θυ μνο όσο και σε γύ ρω χω ριά (πχ Ατσι -
πό που λο) και θα προ χω ρή σου με και σε
νέα αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση.

Δη μιουρ γή θη κε ανοι χτή συ ντο νι στι κή
επι τρο πή με σκο πό την κα λύ τε ρη ορ γά -
νω ση και συ ντο νι σμό της όλης δια δι κα -
σί ας.    

ΕΠΙ ΤΡΟ ΠΗ ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙ ΑΣ 

ΡΕ ΘΥ ΜΝΟΥ

H αρχή 
έγινε 
στο Pέθυμνο

Στο κέντρο 
της Aθήνας

Την Κυ ρια κή 17 Ιο ύ νη πραγ μα το ποι ή θη κε η 1η Αντι -
κα πι τα λι στι κή Συ νέ λευ ση στο Ρέ θυ μνο. Με τά την εκ -
δή λω ση της Αθή νας με 1000 και πλέ ον άτο μα οι αντι -
κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις της επι τρο πής πρω το βου -
λί ας γε μί ζουν έμπνευ ση και αι σιο δο ξία τον κό σμο. Χα -
ρα κτη ρι στι κό εί ναι το πα ρά δειγ μα της συ νέ λευ σης
του Ρε θύ μνου με πά νω από 80 άτο μα που συ ζή τη σαν
με εν δια φέ ρον το κα τέ βα σμα της Ρι ζο σπα στι κής Αρι -
στε ράς στις εκλο γές. 

Οι ομι λη τές που άνοι ξαν την κου βέ ντα έβα λαν την
ανα γκαιό τη τα να πραγ μα το ποι η θεί το κα τέ βα σμα της
Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς σε αυ τές τις εκλο γές. Εν θου -
σια σμό προ κά λε σε η το πο θέ τη ση του Π. Πα να γι ω τα κό -
που λου από το ΣΕΚ ο οποί ος παίρ νο ντας τα πα ρα δείγ -
μα τα της Γαλ λί ας και της Ιτα λίας ξε κα θά ρι σε τι Αρι στε -
ρά θέ λου με: μα κριά απ’ τους σε χτα ρι σμούς αλ λά και
από τις συ γκυ βερ νή σεις με τη σο σιαλ δη μο κρα τία. Ο
Στέ φα νος Tριανταφυλίδης από την APAN τό νι σε πως οι
εκλο γές εί ναι πε δίο πα ρέμ βα σης της Αρι στε ράς και
απα ραί τη τη η κά θο δος του μα χη τι κό τε ρου κομ μα τιού
της, της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς, σε αυ τές. Ο Νί κος
Τσι μι τά κης, εκ παι δευ τι κός  ήταν πραγ μα τι κά αυ τός που
γέ μι σε με έμπνευ ση τη βρα διά το νί ζο ντας πως αυ τή εί -
ναι η αρι στε ρά που θέ λου με, αυ τή που πρω το στά τη σε
το προ η γού με νο διά στη μα με το «16» και γι’ αυ τό πρέ -
πει οπωσ δή πο τε να συ νε χί σει δί νο ντας δυ να μι κή στους
επό με νους αγώ νες. 

Η συ ζή τη ση ήταν πλού σια με χα ρα κτη ρι στι κή την
το πο θέ τη ση του αγω νι στή Μ. Ηλιά κη που τό νι σε ότι

«η συ γκε κρι μέ νη κί νη ση θα πρέ πει να έχει και οι κο λο -
γι κή κα τεύ θυν ση» αλ λά και εξέ τα σε τον τρό πο που η
ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά κα τέ λη ξε να κα τε βαί νει ενω τι -
κά με τά τις μά χες του προ η γού με νου χρό νου.  Ο κό -
σμος από κά τω πή ρε πολ λές φο ρές το λό γο βά ζο ντας
το πό σο επι τα κτι κά πρέ πει αυ τή η κί νη ση να πά ρει
σάρ κα και οστά σε αυ τές τις εκλο γές προ σθέ το ντας
την ανά γκη πα ρέμ βα σης του εγ χει ρή μα τος στο αντι -
πο λε μι κό, αντι κυ βερ νη τι κό και οι κο λο γι κό κί νη μα, ενώ
επι ση μάν θη κε ότι η πρέ πει να βά λου με φρέ νο στους
Κα ρα τζα φέ ρη δες και τους Πα πα θε με λή δες κλεί νο -
ντάς τους το δρό μο για τη Βου λή και βά ζο ντας στη
θέ ση τους τη Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. 

Στο τέ λος της εκ δή λω σης ανα κοι νώ θη κε η από φα -
ση της αντι κα πι τα λι στι κής συ νέ λευ σης της επι τρο πής
πρω το βου λί ας Ρε θύ μνου που έδι νε τον τό νο πως το
Σάβ βα το ήταν μό νο η αρ χή κα λώ ντας όλο τον κό σμο
να ανε βεί στη με γά λη πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση στην
Αθή να όπου και θα απο φα σι σθεί το τε λι κό κα τέ βα σμα
στις εκλο γές. Επί σης συ στά θη κε μια 6με λής συ ντο νι -
στι κή επι τρο πή που θα συ ντο νί ζει τις δρά σεις της
πρω το βου λί ας μέ χρι τα μέ σα Ιο ύ λη.

Πάρ θη κε από φα ση για την πρώ τη κοι νή πα ρέμ βα ση
–εξόρ μη ση της επι τρο πής στην Συ ναυ λία που διορ γα -
νώ νει ο Σύλ λο γος Γο νέ ων και Κη δε μό νων Ρε θύ μνου,
την    Τε τάρ τη 20 Ιο ύ νη στις 9μμ στην Πα ρα λία για την
επα να λει τουρ γία της Παι δια τρι κής Κλι νι κής. 

Καρ λα τή ρα Γε ωρ γία

PEΘYMNO

BYPΩNAΣ HΛIOYΠOΛH

ΠANTEIOΣ

ΓIANNENA

Με γορ γούς ρυθ μούς προ χω ρά ει η κα -
μπά νια για την Πρω το βου λία της Ρι ζο σπα -
στι κής Αρι στε ράς στις εκλο γές και στη Θεσ -
σα λο νί κη. Τη Δευ τέ ρα 11/6 πραγ μα το ποι ή -
θη κε σύ σκε ψη στην ΕΔΟΘ προ κει μέ νου να
συ ζη τη θεί η συ γκε κρι μέ νη υλο ποί η ση της
κα μπά νιας το επό με νο χρο νι κό διά στη μα κα -
θώς και η ορ γά νω ση της συ νέ λευ σης που
θα γί νει και εδώ προ κει μέ νου να ανοί ξει
ακό μα πε ρισ σό τε ρο η συ ζή τη ση για την
ενω τι κή πρω το βου λία. Στη συ νά ντη ση συμ -
με τεί χαν πε ρί που 20 φοι τη τές και ερ γα ζό με -
νοι, οι πε ρισ σό τε ροι από φο ρείς που έχουν
δη λώ σει ότι συμ με τέ χουν στην Πρω το βου -
λία αλ λά και διά φο ροι άλ λοι που ήρ θαν να
το πα ρα κο λου θή σουν ως πα ρα τη ρη τές.

Η συ ζή τη ση ξε κί νη σε με τις ει ση γή σεις
με λών από το Σο σια λι στι κό Ερ γα τι κό Κόμ -
μα, την Αρι στε ρή Ανα σύν θε ση και την Αρι -
στε ρή Αντι κα πι τα λι στι κή Συ σπεί ρω ση οι
οποί οι ανα φέρ θη καν στην επι τυ χία της συ -
νέ λευ σης που έγι νε στην Αθή να στις 9/6 με
την πα ρου σία σχε δόν 1000 ατό μων, στην
ιστο ρι κή ευ και ρία που πα ρου σιά ζε ται για τη
Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά να παί ξει ση μα ντι κό
ρό λο στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι κό με τά
από μια τό σο έντο νη κι νη μα τι κά πε ρίο δο
και στην ανά γκη η προ σπά θεια αυ τή να γί -
νει με ενω τι κό τρό πο μέ σα από αυ τή την
Πρω το βου λία και όχι πο λυ δια σπα σμέ να. 

Στη συ νέ χεια το πο θε τή θη καν και οι υπό -
λοι ποι πα ρευ ρι σκό με νοι, εκ φρά ζο ντας εί τε
τον εν θου σια σμό τους για τη συ νέ χεια αυ -
τού του εγ χει ρή μα τος, εί τε τις δι α φω νί ες
τους και τις επι φυ λά ξεις τους για το πως
θα προ χω ρή σει μελ λο ντι κά αυ τή η συ νερ -
γα σία. Με τά το τέ λος των το πο θε τή σε ων
ακο λού θη σε κλεί σι μο από τους αρ χι κούς ει -
ση γη τές όπου ανα κοι νώ θη κε και η ημε ρο -
μη νία της συ νέ λευ σης στη Θεσ σα λο νί κη, τη
Δευ τέ ρα 25/6 7μμ στο 4ο Πάρ κο Πα ρα λί ας.
Όλοι όσοι συμ με τεί χαν στη σύ σκε ψη ανα νέ -
ω σαν το ρα ντε βού τους για τις 25 Ιο ύ νη
ώστε η συ ζή τη ση να συ νε χι στεί, με πο λύ
πε ρισ σό τε ρο κό σμο αυ τή τη φο ρά, όπως
και στην Αθή να.

Επό με νο βή μα της πρω το βου λί ας στη
Θεσ σα λο νί κη εί ναι η ορ γά νω ση και η προ -
πα γάν δι ση της συ νέ λευ σης στις 25/6. Ήδη
από την προ η γού με νη εβδο μά δα έχου με
ξε κι νή σει αφι σο κολ λή σεις και εξορ μή σεις
σε γει το νι ές, σχο λές και ερ γα τι κούς χώ -
ρους ώστε το γε γο νός να γί νει κε ντρι κό
στην πό λη και ταυ τό χρο να όσο το δυ να τόν
πε ρισ σό τε ρος κό σμος να ενη με ρω θεί και
να γί νει κομ μά τι της προ σπά θειάς μας ώστε
η συ νέ λευ ση να εί ναι όσο το δυ να τόν μα ζι -
κό τε ρη και πλού σια σε συ ζή τη ση. Συ γκε κρι -
μέ να οι εξορ μή σεις στη φοι τη τι κή λέ σχη
έχουν αρ χί σει να γί νο νται από κοι νού με τη
συμ με το χή φοι τη τών από τα ΕΑ ΑΚ και την
Πρω το βου λία Γέ νο βα, δείγ μα τα της δυ να μι -
κής που μπο ρεί να ξε δι πλώ σει η κοι νή μας
δρά ση. Θέ λου με να γε νι κεύ σου με αυ τά τα
πα ρα δείγ μα τα πα ντού για να πά με με τους
κα λύ τε ρους όρους για μια τε ρά στια εκ δή -
λω ση.

Νί κος Τουρ νάς 

ΘEΣΣAΛONIKH

Με τά την επι τυ χία της συ νέ λευ σης στο Θέ α -
τρο Αλί κη στις 9 Ιο ύ νη, που εί χε μά λι στα και με -
γά λη συμ με το χή και από τις γει το νι ές του κέ -
ντρου της Αθή νας, προ χω ρή σα με σε μία σει ρά
από συ σκέ ψεις. Η πιο επι τυ χη μέ νη ήταν στα
Εξάρ χεια, όπου συμ με τεί χαν πά νω από 30 άτο -
μα, από όλες τις κι νή σεις που συμ με τέ χουν στην
πρω το βου λία για το κα τέ βα σμα της Ρι ζο σπα στι -
κής Αρι στε ράς στις εκλο γές, από την ΑΡΑΝ, την
ΑΡΑΣ, ΟΚ ΔΕ, το ΣΕΚ και πολ λούς Ανέ ντα χτους.

Εγι νε μία γρή γο ρη ενη μέ ρω ση και από όλους
βγή κε πό σο θε τι κή ήταν η συ νέ λευ ση στις 9 Ιο -
ύ νη και εκ φρά στη κε η διά θε ση να προ χω ρή -
σου με σε το πι κές πρω το βου λί ες σαν συ νέ χεια.
Απο φα σί σα με να προ χω ρή σου με σε μία το πι κή
συ νέ λευ ση την Πα ρα σκευή 29 Ιο ύ νη, στο Θε α -
τρά κι στο Λό φο του Στρέ φη. Πη γαί νο ντας προς
τα εκεί βά λα με να ορ γα νώ σου με μία σει ρά από
βή μα τα. Πρώ τον βγά λα με μία κοι νή αφί σα, μία
κοι νή προ κή ρυ ξη και στη συ νέ χεια ορί σα με ένα
πρό γραμ μα κοι νών εξορ μή σε ων και πε ριο δειών
στη Λαϊ κή της Καλ λι δρο μί ου, στο Με τρό Αμπε -
λό κη ποι, στον ΗΣΑΠ στη Βι κτό ρια και σε κά -
ποιο υς ερ γα τι κούς χώ ρους της γει το νι άς. Επί -
σης κα νο νί στη κε αυ τή την εβδο μά δα να γί νει
μία πε ριο δεία στις κα φε τέ ρι ες στην πλα τεία
Εξαρ χεί ων, όπου όπως ξέ ρου με συ γκε ντρώ -
νουν πο λύ νε ο λαία.  Επί σης απο φα σί σα με να
ανοι χτού με στις δι πλα νές γει το νι ές όπως στου
Γκύ ζη και στους Αμπε λό κη πους.

Ετσι το Σάβ βα το το πρωί βγή κα με 8-10 άτο μα
στη Λαϊ κή της Καλ λι δρο μί ου, μοι ρά ζο ντας την
κοι νή προ κή ρυ ξη και το κεί με νο της Πρω το βου -
λί ας μα ζι κά. Η αντα πό κρι ση ήταν πο λύ θε τι κή.
Μι λή σα με με ερ γα ζό με νους, δι κη γό ρους, φοι τη -
τές και μά λι στα κά ποιοι από αυ τούς δή λω σαν
συμ με το χή στην το πι κή Πρω το βου λία. Αυ τή την
εβδο μά δα συ νε χί ζου με, έχο ντας στα χέ ρια μας
και την αφί σα της εκ δή λω σης, με ένα πρό γραμ -
μα κοι νών αφι σο κολ λή σε ων, ενώ την Τε τάρ τη
στις 20/6 έχου με νέα σύ σκε ψη για να συ ζη τή -
σου με τα απο τε λέ σμα τα των πα ρεμ βά σε ών μας
και να ορι στι κο ποιή σου με τα επό με να βή μα τα.  

Στην Κυ ψέ λη, στα Πα τή σια και στο Γα λά τσι
γί να νε κά ποι ες μι κρό τε ρες προ σπά θει ες, που
ήταν προ ε τοι μα στι κές για τη με γά λη σύ σκε ψη
που έχου με την Τρί τη 19/6 στη Γκρά βα. Και σε
αυ τές τις συ σκέ ψεις συμ με τεί χε κό σμος ορ γα -
νω μέ νος, ανέ ντα χτοι ερ γα ζό με νοι και εκ παι δευ -
τι κοί. Ο στό χος εί ναι να ορ γα νώ σου με μία με -
γά λη σύ σκε ψη και να προ χω ρή σου με σε μία με -
γά λη Γε νι κή Συ νέ λευ ση στην Γκρά βα. Στο Γα -
λά τσι και στον ΗΣΑΠ στα Πα τή σια έγι ναν κοι νές
εξορ μή σεις της Πρω το βου λί ας. 

Σε γε νι κές γραμ μές ο κό σμος που συ να ντή -
σα με αυ τή την εβδο μά δα και από το χώ ρο του
ΚΚΕ και του ΠΑ ΣΟΚ εί χε σαν γε νι κή το πο θέ τη -
ση ότι ήταν ώρα να παρ θεί αυ τή η πρω το βου -
λία, έπρε πε να γί νει, ότι δεν πρέ πει να αφή σου -
με τους σε κτα ρι σμούς να μας κα θο ρί σουν και
χρειά ζε ται να προ χω ρή σου με όλοι μα ζί. Αντα -
πο κρι νό με νοι λοι πόν σε αυ τές τις απαι τή σεις
συ νε χί ζου με με όλες μας τις δυ νά μεις για την
επι τυ χία αυ τής της πρω το βου λί ας.

Γιάν νης Αγ γε λό που λος                



Η
πιο άμε ση και κρί σι μη μά χη που
έχει να δώ σει το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα αυ τή τη στιγ μή εί ναι της συ μπα -

ρά στα σης στην πα λαι στι νια κή αντί στα ση.
Οι κυ βερ νή σεις της Δύ σης, οι εφη με ρί δες
και τα κα νά λια, χύ νουν κρο κο δεί λια δά -
κρυα για τον «αλ λη λο σπα ραγ μό των Πα -
λαι στί νι ων» και κά νουν υπο κρι τι κές ευ χές
για τον «τερ μα τι σμό της βί ας». 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, αυ τό που
θέ λουν εί ναι να δουν την αντί στα ση στο Ισ -
ρα ήλ και τις ΗΠΑ να σβή νει. Και πα ρά τα
νέ φη απο προ σα να το λι σμού για το τι γί νε -
ται αυ τή την στιγ μή στην Πα λαι στί νη, για
το ποι ος αντι στέ κε ται στην ισ ρα η λι νή κα το -
χή και τον ιμπε ρια λι σμό και ποι ος συ νερ γά -
ζε ται μα ζί τους δεν μπο ρούν να κρυ φτούν. 

Η αντί στα ση ελέγ χει τη Γά ζα αφού εκ -
δίω ξε τους συ νερ γά τες των Ισ ρα η λι νών
που εί χαν εξο πλι στεί με αμε ρι κά νι κα όπλα.
Τώ ρα, ο Μαχ μούντ Αμπάς, που διό ρι σε
πρα ξι κο πη μα τι κά τη δι κιά του «κυ βέρ νη ση»
στην Δυ τι κή Οχθη, κα ταρ γώ ντας στην ου -
σία το κοι νο βού λιο, ανα ζη τά ει ενα γω νίως
στή ρι ξη για να ελέγ ξει την κα τά στα ση. 

Στηρίγματα

Αυ τά τα στη ρίγ μα τα εί ναι οι ΗΠΑ και οι
κυ βερ νή σεις της ΕΕ. Ο Μ. Αμπάς μί λη σε
τη λε φω νι κά με τον Μπους και τη Δευ τέ ρα
18 Ιο ύ νη η Κο ντο λί ζα Ράϊς ανα κοί νω σε ότι
η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση θα «απε λευ θε -
ρώ σει» κον δύ λια ύψους πε ρί που 100 εκα -
τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων προς την Πα λαι στι -
νια κή Αρ χή, δη λα δή την «κυ βέρ νη ση» του
Αμπάς. Στην ίδια κα τεύ θυν ση κι νεί ται και η
ΕΕ και οι ευ ρω πα ϊ κές κυ βερ νή σεις. 

Ενά μι σι χρό νο τώ ρα, η βο ή θεια προς την
Πα λαι στι νια κή Αρ χή εί χε πα γώ σει για να τι -
μω ρη θούν οι Πα λαι στί νιοι επει δή ψή φι σαν
«λά θος» στις εκλο γές. Τώ ρα τα κον δύ λια
ρέ ουν ξα νά, μπας κι ανα συ γκρο τή σει ο
Αμπάς τους μη χα νι σμούς του –που εν τω
με τα ξύ έχουν ξε κι νή σει ένα όρ γιο βί ας ενά -
ντια στη Χα μάς στη Δυ τι κή Οχθη. 

Ολοι αυ τοί θέ λουν να σφί ξουν ακό μα πιο
σφι χτά το βρόγ χο γύ ρω από την Γά ζα, με
έντα ση του οι κο νο μι κού απο κλει σμού και
με κλι μά κω ση των ισ ρα η λι νών επι θέ σε ων
για την «τι μω ρία των τρο μο κρα τών». Την
ίδια στιγ μή ο πρω θυ πουρ γός του Ισ ρα ήλ Γ.
Ολ μέρτ ετοι μά ζε ται να τα ξι δέ ψει στην
Ουά σιν γκτον και να συ ζη τή σει με τον
Μπους τη «λύ ση» του Πα λαι στι νια κού: με -
ρι κές χει ρο νο μί ες στή ρι ξης στον Αμπάς
αλ λά και με το αί τη μα απο στο λής «πο λυε -
θνι κής δύ να μης» στη Γά ζα. 

Γι’ αυ τό πρέ πει να βγού με μα ζι κά στους
δρό μους στις 12 Ιο ύ λη. Να απαι τή σου με
κά τω τα χέ ρια από την Αντί στα ση, να στα -
μα τή σει η κα το χή στην Πα λαι στί νη και έτσι
να μεί νουν ελεύ θε ροι οι Πα λαι στί νιοι να
επι λέ ξουν οι ίδιοι, δη μο κρα τι κά, την κυ βέρ -
νη ση που θέ λουν. 

Σ
τις 12 Ιο ύ λη συ μπλη ρώ νε ται ένας χρό νος από την
ισ ρα η λι νή ει σβο λή στο Λί βα νο. Εκεί νη τη μέ ρα η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο, η Πα κι στα νι κή

Κοι νό τη τα, η Ενω ση Μου σουλ μά νων Ελ λά δος, συν δι κά τα
και φο ρείς μας κα λούν να δια δη λώ σου με στην ισ ρα η λι νή
πρε σβεία. 

Δεν εί ναι μια δια δή λω ση επε τεια κή, για να κα ταγ γεί -
λου με την ισ ρα η λι νή θη ριω δία ού τε μό νο για να τι μή σου -
με την λι βα νέ ζι κη Αντί στα ση η οποία προ κά λε σε την πρώ -
τη με γά λη ήτ τα του Ισ ρα ήλ από το 1956 στην πε ριο χή. Η
δια δή λω ση της 12 Ιο ύ λη εί ναι κομ μά τι της μά χης που δί -
νει αυ τή τη πε ρίο δο το πα γκό σμιο αντι πο λε μι κό κί νη μα,
που συμ βά λει στο να πά ρουν οι εξε λί ξεις στη Μ. Ανα το λή
τη κα τεύ θυν ση της νί κης. Την ώρα που τα πα λαι στι νια κά
στρα τό πε δα στο Λί βα νο φλέ γο νται, ο Αμπάς, που έχει πιο
ανοι χτά στή ρι ξη των HΠA και Iσ ρα ήλ, χά νει τον έλεγ χο
της Γά ζας,  και στο Ιράκ ο Μπους τρώ ει το ένα χα στού κι
με τά το άλ λο, εί ναι κρί σι μο το αντι πο λε μι κό κί νη μα να
βγει μα ζι κά στους δρό μους. 

Στις 9 Ιο ύ νη το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ιτα λίας βγή κε
μα ζι κά στους δρό μους της Ρώ μης, σε μια δια δή λω ση
150.000 αν θρώ πων, για να «υπο δε χτεί» τον Μπους που
πή γε να σφί ξει το χέ ρι του κε ντρο α ρι στε ρού Πρό ντι. Με -
τά τη δια δή λω ση στη Βι τσέντζα στις 17 Φλε βά ρη η δια -
δή λω ση, της 9 Ιο ύ νη δεί χνει ότι το αντι πο λε μι κό κί νη μα
της Ιτα λίας ξα να βρί σκει το βη μα τι σμό του.  Απέ να ντί του
έχει την κυ βέρ νη ση του Πρό ντι,  μια κυ βέρ νη ση που συ -
νε χί ζει στα χνά ρια του Μπερ λου σκό νι, εί ναι πι στός σύμ -
μα χος του Μπους στον «διαρ κή πό λε μο κα τά της τρο μο -
κρα τί ας». 

Συμ με τέ χει στην ΝΑ ΤΟ ϊ κή κα το χή του Αφγα νι στάν. Ιτα -
λι κά στρα τεύ μα τα απο τε λούν τη ρα χο κο κα λιά της «ει ρη -
νευ τι κής» δύ να μης του ΟΗΕ που πή γε πέρ σι στο Λί βα νο
με σκο πό να κα τα φέ ρει ότι δεν κα τά φε ρε το Ισ ρα ήλ: να
αφο πλί σει και να συ ντρί ψει την Αντί στα ση. Οσο πε ρισ σό -
τε ρο δυ να μώ νει το αντι πο λε μι κό κί νη μα στην Ιτα λία, τό σο
πιο πο λύ δε μέ να θα εί ναι τα χέ ρια του Πρό ντι να συμ με -
τέ χει στους εκ βια σμούς και στις επεμ βά σεις του ιμπε ρια -
λι σμού στη Μέ ση Ανα το λή. 

Eισβολή

Πα ράλ λη λα, το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Βρε τα νί ας
ετοι μά ζει μια με γά λη πα νε θνι κή δια δή λω ση στο Μά ντσε -
στερ στις 24 Ιο ύ νη. Ο Μπλερ εγκα τέ λει ψε ντρο πια σμέ νος
την ηγε σία του Ερ γα τι κού Κόμ μα τος και την πρω θυ πουρ -
γία, και ο απο φα σι στι κός πα ρά γο ντας σε αυ τή την εξέ λι -
ξη ήταν το αντι πο λε μι κό κί νη μα που δεν τον άφη σε στιγ -
μή ήσυ χο όλα τα τε λευ -
ταία χρό νια: απο κά λυ ψε
τα ψέ μα τα για την ει -
σβο λή στο Ιράκ, δεν
στα μά τη σε ού τε λε πτό
να κα ταγ γέ λει τη βαρ -
βα ρό τη τα της κα το χής
σε Ιράκ και Αφγα νι στάν
και να ζη τά να γυ ρί σουν
πί σω τα στρα τεύ μα τα.
Ολοι πια ανα γνω ρί ζουν
ότι ο πό λε μος υπήρ ξε ο
βα σι κός πα ρά γο ντας
για τη πτώ ση του. 

Τώ ρα ο διά δο χός
του, ο Γκόρ ντον Μπρά -
ουν ετοι μά ζε ται για μια
πα νη γυ ρι κή φι έ στα «στέ ψης» του, δη λώ νο ντας σε όλους
τους τό νους ότι θα συ νε χί σει την πο λι τι κή του Μπλερ, και
στο εσω τε ρι κό μέ τω πο με τις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις
και στην εξω τε ρι κή πο λι τι κή, στο πλευ ρό των ΗΠΑ και
του Μπους. Για να υπο γραμ μί σει αυ τή τη συ νέ χεια μά λι -

στα, η αστυ νο μία ανα κοί νω σε ότι η δια δή λω ση της 24 Ιο -
ύ νη δεν μπο ρεί να πλη σιά σει το χώ ρο που θα γί νε ται η
«στέ ψη» για «λό γους ασφα λεί ας». Ο Μπρά ουν θα πά ρει
μια δυ να τή απά ντη ση από το αντι πο λε μι κό κί νη μα που θα
πλημ μυ ρί σει τους δρό μους εκεί νη τη μέ ρα. 

Και η συ νέ χεια εί ναι η 12 Ιο ύ λη. Η Αθή να δεν θα εί ναι
μό νη της εκεί νη τη μέ ρα. Η Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου το
Μάρ τη ενέ κρι νε το κά λε σμα για δια δη λώ σεις σε όλον τον
αρα βι κό κό σμο στην επέ τειο της ισ ρα η λι νής επί θε σης
στο Λί βα νο. Το κί νη μα στη Μέ ση Ανα το λή σε χώ ρες σαν
την Αί γυ πτο, έχει βγει ξα νά στο προ σκή νιο με τά από πολ -
λά χρό νια, απο στα θε ρο ποιώ ντας τις το πι κές δι κτα το ρί ες
όπως του Μου μπά ρακ που εί ναι τα στη ρίγ μα τα του ιμπε -
ρια λι σμού στην πε ριο χή. 

Αυ τά τα κι νή μα τα συ νε χί ζουν τον αγώ να τους σε δύ -
σκο λες συν θή κες όπως δεί χνει η κα τα στο λή που έχει
εξα πο λύ σει πρό σφα τα η δι κτα το ρία του Μου μπά ρακ. Αλ -
λά εί ναι και η ελ πί δα για όλη τη πε ριο χή. 

Συμφέροντα

Γι’ αυ τό έχει ση μα σία να δια δη λώ σου με στις 12 Ιο ύ λη.
Για να συ ντο νί σου με το βή μα μας με τους ακτι βι στές της
Ιτα λίας, της Βρε τα νί ας, της Μέ σης Ανα το λής που πα λεύ -
ουν ενά ντια στη συμ με το χή των κυ βέρ νη σε ών τους στην
ιμπε ρια λι στι κή επέμ βα ση στην Μέ ση Ανα το λή. Μια από
αυ τές τις κυ βερ νή σεις εί ναι και η κυ βέρ νη ση του Κα ρα -
μαν λή. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί ναι βα θιά χω μέ νη στον πό -
λε μο του Μπους και φι λο δο ξεί να παί ξει βα σι κό ρό λο
στην «στα θε ρο ποί η ση» της πε ριο χής προς όφε λος των
συμ φε ρό ντων της Δύ σης και της ελ λη νι κής άρ χου σας
τά ξης. 

Αυ τό το νό η μα εί χε η πε ριο δεία της Μπα κο γιάν νη σε
αρα βι κές πρω τεύ ου σες και στο Ισ ρα ήλ την πε ρα σμέ νη
βδο μά δα. «Η Ευ ρώ πη πρέ πει να εί ναι πα ρού σα» εί πε η
Μπα κο γιάν νη «Πρέ πει να συ νει δη το ποιή σει ότι τα θέ μα τα
της Μέ σης Ανα το λής μας αφο ρούν όλους άμε σα. Η Ελ -
λά δα εί ναι η πλη σι έ στε ρη ευ ρω πα ϊ κή χώ ρα στην πε ριο χή.
Εχει από λυ τη συ ναί σθη ση των κιν δύ νων και κά νου με μια
έμπρα κτη προ σπά θεια εξεύ ρε σης σο βα ρής και μό νι μης
λύ σης.»

Ισως το πιο χα ρα κτη ρι στι κό στιγ μιό τυ πο της επί σκε -
ψης να ξε τυ λί χτη κε την Πέ μπτη 14 Ιο ύ νη, όταν η Μπα κο -
γιάν νη βρέ θη κε στη Βη ρυ τό. Επι σκέ φτη κε τη φρε γά τα
«Υδρα» που πε ρι πο λεί στη θά λασ σα του Λι βά νου στα
πλαί σια της λε γό με νης «ει ρη νευ τι κής» δύ να μης του ΟΗΕ.
Εκεί, η προ σω πι κή φί λη της δυ να στεί ας Μπους δή λω σε
με το γνω στό οι κο γε νεια κό χα μό γε λο των Μη τσο τά κη -

δων: «Η Ελ λά δα εί ναι
πα ρού σα και έχει φω νή
στην πε ριο χή χά ρη στη
δι κή σας προ σπά θεια». 

Η κυ βέρ νη ση του
Κα ρα μαν λή έχει τα χέ -
ρια της βα μέ να στο αί -
μα που χύ νε ται αυ τές
τις μέ ρες στο Λί βα νο,
στην Πα λαι στί νη και
στο Ιράκ. 

Γι’ αυ τό στις 12 Ιο ύ -
λη θα ενώ σου με τις
φω νές μας με αυ τές χι -
λιά δων άλ λων δια δη -
λω τών σε όλο τον κό -
σμο για να απαι τή σου -

με: Λευ τε ριά στην Πα λαι στί νη, Κά τω  τα χέ ρια από την
Αντί στα ση, Κα μιά ελ λη νι κή συμ με το χή στο πλευ ρό Ισ ρα -
ήλ-ΗΠΑ. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Ωρα να μιλήσει το αντιπολεμικό κίνημα
H Aντίσταση στη Mέση Aνατολή σε κρίσιμο σημείο

Τη πε ρα σμέ νη Κυ ρια κή ο υπο στρά τη γος Ρέ η μοντ Οντι άρ νο,
ένας από τους ανώ τα τους διοι κη τές των αμε ρι κά νι κων στρα τευ μά -
των στο Ιράκ, δή λω σε ότι οι κα το χι κές δυ νά μεις ελέγ χουν μό λις το
40% της Βα γδά της. Οι δη λώ σεις του υπο στρά τη γου εί ναι μια ανοι -
χτή ομο λο γία της απο τυ χί ας της «κλι μά κω σης» που εί χε ανα κοι νώ -
σει ο Μπους πέ ντε μή νες πριν. Η «κλι μά κω ση» -με την απο στο λή
πέ ντε ακό μα τα ξιαρ χιών του αμε ρι κά νι κου στρα τού- υπο τί θε ται ότι
θα «στα θε ρο ποιού σε» το Ιράκ και θα συ νέ τρι βε την αντί στα ση. 

Οι Aμε ρι κά νοι δεν ελέγ χουν τί πο τα στο Ιράκ, η βία κλι μα κώ νε ται
και οι απώ λει ες των στρα τευ μά των κα το χής σπά νε το ένα ρε κόρ
με τά το άλ λο κά θε μή να που περ νά ει. Ομως, τί πο τα δεν δεί χνει πιο
ανά γλυ φα την απο τυ χία του Μπους στο Ιράκ από την πρό σφα τη
νί κη της απερ γί ας των ερ γα τών στο πε τρέ λαιο στο νό το της χώ -
ρας, γύ ρω από τη Βα σό ρα. 

Οι κυ λιό με νες απερ γί ες που εί χε κη ρύ ξει η Ιρα κι νή Ομο σπον δία
Συν δι κά των Πε τρε λαί ου (IFOU) εί χαν ξε κι νή σει πριν δυο βδο μά -
δες. Οι απερ γοί απαι τού σαν βελ τί ω ση των συν θη κών ζω ής και ερ -
γα σί ας τους –αυ ξή σεις στους μι σθούς, μέ τρα για την υγιει νή και
ασφά λεια. Αλ λά κυ ρί ως πα λεύ ουν ενά ντια στο νό μο για την ιδιω τι -
κο ποί η ση της πε τρε λα ϊ κής βιο μη χα νί ας του Ιράκ, ενά ντια στην πα -
ρά δο σή της στις δυ τι κές πο λυε θνι κές. 

Οι κι νη το ποιή σεις ξε κί νη σαν με τους απερ γούς να κλεί νουν τις

στρό φιγ γες σε δυο πε τρε λαια γω γούς που τρο φο δο τούν δυο με -
γά λους σταθ μούς στο νό το. Το σω μα τείο τους δή λω σε ότι το επό -
με νο βή μα θα ήταν να μπλο κά ρουν τις εξα γω γές και τον εφο δια -
σμό της πρω τεύ ου σας σε καύ σι μα. 

Η κυ βέρ νη ση του πρω θυ πουρ γού Μα λί κι απά ντη σε με κα ταγ γε -
λί ες ότι οι απερ γοί «σα μπο τά ρουν την εθνι κή οι κο νο μία» και συ νέ -
χι σε με απει λές ότι θα συλ λά βει τους ηγέ τες του συν δι κά του όπως
τον Χα σάν Τζου μά Αβάντ. Με τά η κυ βέρ νη ση έστει λε χι λι ά δες
στρα τό να πε ρι κυ κλώ σει τους απερ γούς που δια δή λω ναν στη Σέϊ -
μπα –κο ντά στη Βα σό ρα- ενώ τα αμε ρι κά νι κα πο λε μι κά αε ρο σκά -
φη έκα ναν χα μη λές πτή σεις από πά νω τους για να τους εκ φο βί -
σουν. Ομως, οι απερ γοί δεν έκα ναν πί σω. 

Μια αντι προ σω πεία του συν δι κά του πή γε στη Βα γδά τη και η κυ -
βέρ νη ση του αλ-Μα λί κι ανα γκά στη κε να υπο χω ρή σει και να ικα νο -
ποιή σει τα αι τή μα τα των απερ γών «που εμπί πτουν στις αρ μο διό τη -
τες του πρω θυ πουρ γού». Οπως δή λω σε ο Χα σάν Τζού μα Αβάντ
στις 11 Ιο ύ νη «Τε λι κά οι ερ γά τες κέρ δι σαν τα δί καια αι τή μα τά
τους. Με τη δύ να μή τους οι ερ γά τες μπο ρούν να κα τα κτή σουν ό,τι
θέ λουν και οι ερ γά τες του πε τρε λαί ου εί ναι πο λύ δυ να τοί.»

Η λε η λα σία του πε τρε λαϊ κού πλού του του Ιράκ εί ναι ένας από
τους βα σι κούς στό χους της αμε ρι κά νι κης στρα τη γι κής. Και η υλο -
ποί η ση αυ τού του στό χου έχει «κο λή σει» εξαι τί ας της αντί στα σης
των ερ γα τών του πε τρε λαί ου. 

Τις ώρες που η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη επι -
σκε πτό ταν τη Βη ρυ τό και συ να ντιό ταν με
τον πρω θυ πουρ γό Σι νιό ρα, ο λι βα νι κός
στρα τός συ νέ χι ζε την ανε λέ η τη πο λιορ κία
του πα λαι στι νια κού στρα το πέ δου Ναχρ-ελ-
Μπά ρεντ στο βό ρειο Λί βα νο. 

Εί ναι ένα έγκλη μα. Η λέ ξη πο λιορ κία εί -
ναι πο λύ δι πλω μα τι κή για να πε ρι γρά ψει τη
μοί ρα του Ναχρ-ελ-Μπά ρεντ. Τα πά ντα
έχουν κα τα στρα φεί από το σφυ ρο κό πη μα
του πυ ρο βο λι κού και τους πο λυ βο λι σμούς
από τα ελι κό πτε ρα και τα αε ρο πλά να –κτί -
ρια, εγκα τα στά σεις, τα όποια δί κτυα
ύδρευ σης και ηλε κτρι σμού υπήρ χαν. Σε
αντί θε ση με ότι ίσχυε στ’ άλ λα πα λαι στι νια -
κά στρα τό πε δα του Λι βά νου, στο Ναχρ-ελ-
Μπά ρεντ η πλειο ψη φία των κα τοί κων απα -
σχο λιό ταν σε θέ σεις ερ γα σί ας μέ σα στο
στρα τό πε δο. Η ισο πέ δω σή του ση μαί νει
πο λύ απλά ότι του λά χι στον οι μι σοί από
αυ τούς ακό μα κι αν γυ ρί σουν με τά το τερ -
μα τι σμό των μα χών, δεν θα μπο ρούν να ζή -
σουν εκεί. Θα γί νουν ακό μα μια φο ρά, η
τρί τη ή τέ ταρ τη για κά ποιο υς, πρό σφυ γες.

Η ορ γά νω ση Φα τάχ-αλ-Ισλάμ που θέ λει
να ξε ρι ζώ σει ο λι βα νι κός στρα τός εί ναι
στην πραγ μα τι κό τη τα δη μιούρ γη μα της κυ -
βέρ νη σης Σι νιό ρα μα ζί με τις αμε ρι κά νι κες
μυ στι κές υπη ρε σί ες και την Σ. Αρα βία.

Ηθε λαν μια πι στή «σου νι τι κή» δύ να μη σαν
αντί βα ρο στη Χεζ μπο λάχ. Οπως όμως έγι -
νε και πα λιό τε ρα στο Αφγα νι στάν με τον
Μπιν Λά ντεν, το δη μιούρ γη μά τους στρά -
φη κε ενα ντίον τους. 

Τώ ρα η κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα προ σπα θεί
να βγά λει κέρ δος απ’ αυ τή τη ζη μιά, ρί χνο -
ντας το λι βα νι κό στρα τό σε ένα στό χο που
θε ω ρού σε εύ κο λο, τα πα λαι στι νια κά στρα -
τό πε δα. Η στό χευ ση αυ τής της κί νη σης εί -
ναι πια φα νε ρή. Εί ναι το πρώ το βή μα για
την εφαρ μο γή των απο φά σε ων του ΟΗΕ
για «πλή ρη αφο πλι σμό όλων των πο λι το -
φυ λα κών» στο Λί βα νο. 

Aντίσταση

Η «πο λι το φυ λα κή» που εν δια φέ ρει βέ -
βαια την κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα, τις ΗΠΑ και
το Ισ ρα ήλ δεν εί ναι άλ λη από την Αντί στα -
ση, με κορ μό τη Χεζ μπο λάχ, που τα πεί νω -
σε πέρ σι τέ τοιο και ρό τη πα νί σχυ ρη στρα -
τιω τι κή μη χα νή του σιω νι στι κού κρά τους.
Γι’ αυ τό ο σε ί χης Νασ ρά λα, ο γε νι κός
γραμ μα τέ ας της Χεζ μπο λάχ, πριν με ρι κές
μέ ρες δή λω σε ότι η τυ χόν ει σβο λή στο πα -
λαι στι νια κό στρα τό πε δο θα εί ναι «μια κόκ -
κι νη γραμ μή» που κα λά θα κά νει να μην πε -
ρά σει η κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα. 

Ομως, εδώ αρ χί ζουν οι δυ σκο λί ες για τα
σχέ δια των φί λων της Ντό ρας Μπα κο γιάν -
νη. Ο λι βα νι κός στρα τός που δεν έχει μπο -
ρέ σει να κερ δί σει μια μά χη σε ένα απο μο -
νω μέ νο πα λαι στι νια κό στρα τό πε δο, δεν
έχει κα μιά ελ πί δα να τα κα τα φέ ρει απέ να -
ντι στην Αντί στα ση που συ νε χί ζει να κυ -
ριαρ χεί στο νό το. Οι ΗΠΑ και το Ισ ρα ήλ το
ξέ ρουν αυ τό και γι’ αυ τό ενώ στέλ νουν κά -
ποια βο ή θεια σε πυ ρο μα χι κά και ελα φρά
όπλα στον Σι νιό ρα, μπλο κά ρουν τη πα ρά -
δο ση βα ριού οπλι σμού. Για πα ρά δειγ μα το
Βέλ γιο ακύ ρω σε την τε λευ ταία στιγ μή την
πα ρά δο ση 45 βα ριών αρ μά των μά χης Λέ ο -
παρντ. Τα ελι κό πτε ρα Γκα ζέλ που έστει λαν
τα Αρα βι κά Εμι ρά τα –και πο λυ βο λούν το
Ναχρ-ελ-Μπά ρεντ- έφτα σαν στο Λί βα νο
χω ρίς ρου κέ τες. Οι ΗΠΑ και το Ισ ρα ήλ τρέ -
μουν στην ιδέα να δουν αυ τά τα όπλα  στα
χέ ρια της Χεζ μπο λάχ. 

Πρέ πει να απαι τή σου με να στα μα τή σει η
πο λιορ κία των Πα λαι στι νί ων. Αυ τοί που
φέρ νουν τη βία και την απει λή του θρη -
σκευ τι κού δι χα σμού στο Λί βα νο δεν εί ναι η
Αντί στα ση. Εί ναι αυ τοί που θέ λουν να την
συ ντρί ψουν, οι ιμπε ρια λι στές και οι ντό πιοι
σύμ μα χοί τους, για να πά ρουν την ρε βάνς
από την περ σι νή ήτ τα τους. 

Oι εργάτες πετρελαίου 

στην πρώτη γραμμή

Eνας χρόνος μετά
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Ε
να με γά λο, ενιαίο κόμ μα της αρι στε ράς
έχει από την πε ρα σμέ νη Κυ ρια κή η Γερ μα -
νία. "Η Αρι στε ρά" (Die Lin ke) όπως ονο μά -

ζε ται το νέο κόμ μα δη μιουρ γή θη κε από την συ νέ -
νω ση του PDS, του πα λιού αρι στε ρού κόμ μα τος
που έχει τις ρί ζες του στην πα λιά Ανα το λι κή Γερ -
μα νία και συ νε χί ζει να έχει με γά λη επιρ ροή στα
ανα το λι κά κρα τί δια και του WASG, ενός νέ ου
κόμ μα τος που έχει τις ρί ζες του στους αγώ νες
των τε λευ ταί ων ετών ενά ντια στον νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμό, τον πό λε μο και την δια βό η τη "Αντζέ ντα
2010" του πρώ ην Κα γκελά ριου Σρέ ντερ. Η δυ να -
μι κή, όμως, της Die Lin ke ξε περ νά ει κα τά πο λύ τα
δυο κόμ μα τα από τα οποία έχει προέλ θει.        

Αυ τό φά νη κε με εντυ πω σια κό τρό πο τον πε ρα -
σμέ νο μή να στις εκλο γές για το το πι κό κοι νο βού -
λιο στο κρα τί διο της Βρέ μης. Τα δυο κόμ μα τα (η
συ νέ νω ση δεν εί χε γί νει ακό μα) που κα τέ βη καν
μα ζί έκα ναν κυ ριο λε κτι κά την έκ πλη ξη: πή ραν
8.4% των ψή φων. Για πρώ τη φο ρά με τά την επι -
κρά τη ση του να ζι σμού στις αρ χές της δε κα ε τί ας
του 1930 κα τα φέρ νει η αρι στε ρά να εκλέ ξει βου -
λευ τές σε το πι κό  κοι νο βού λιο στην Δυ τι κή Γερ -
μα νία.         

Η επι τυ χία αυ τή δεν ήρ θε από το που θε νά. Το
κί νη μα έχει κά νει άλ μα τα τα τε λευ ταία χρό νια
στην Γερ μα νία. Στις αρ χές Ιο ύ νη, λί γες μό νο μέ -
ρες πριν από το ιδρυ τι κό συ νέ δριο της Die Lin ke
δε κά δες χι λι ά δες δια δη λω τές από κά θε γω νιά
της χώ ρας συ γκε ντρώ θη καν, αψη φώ ντας την
τρο μοϋ στε ρία της κυ βέρ νη σης και των ΜΜΕ, στο
Ρό στοκ για να δια δη λώ σουν ενά ντια στην σύ νο δο
κο ρυ φής των G8. Στα γκά λοπ η πλειο ψη φία του
κό σμου δη λώ νει αντί θε τη με την συμ με το χή της
Γερ μα νί ας στον πό λε μο του Αφγα νι στάν, με την
αύ ξη ση των ορί ων συ ντα ξιο δό τη σης και με όλα
τα άλ λα νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα που προ ώ θη σε
και προ ω θεί η  κυ βέρ νη ση του "με γά λου συ να σπι -
σμού" της Αγκε λα Μέρ κελ.         

Ταυ τό χρο να, όμως, τα μέ τρα αυ τά έχουν βυ θί -
σει σε μια ακό μα πιο άγρια κρί ση το Σο σιαλ δη μο -
κρα τι κό Κόμ μα (SPD). Το SPD εί ναι το πιο πα λιό
και εδραιω μέ νο Σο σιαλ δη μο κρα τι κό Κόμ μα του
πλα νή τη. Η δύ να μή του στη ρί ζε ται στα ερ γα τι κά
συν δι κά τα τα οποία -αν και τυ πι κά εί ναι ανε ξάρ -
τη τα- εί ναι στην ου σία άμε σα συν δε δε μέ να μα ζί
του.

Kίνημα

Οι απα νω τές νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις στα
ερ γα τι κά δι καιώ μα τα της κυ βέρ νη σης του Σρέ -
ντερ τραυ μά τι σαν αυ τή την σχέ ση. Η εμ φά νι ση
του κι νή μα τος -συ χνά αυ θόρ μη τα, όπως έγι νε με
τις πε ρι βό η τες "Δια δη λώ σεις της Δευ τέ ρας" ενά -
ντια στα μέ τρα Χαρτς  που συ ντά ρα ξαν το 2004
για ένα ολό κλη ρο κα λο καί ρι την ανα το λι κή Γερ -
μα νία- με τέ τρε ψε τις πλη γές σε ρή ξη. 

Αυ τό φά νη κε κα θα ρά για πρώ τη φο ρά τον Μάη
του 2005 στις το πι κές εκλο γές του κρα τι δί ου της
Βε στφα λί ας-Ανω Ρη να νί ας: στις εκλο γές αυ τές
ένα νέο κόμ μα, το WASG, που εί χε μό λις συ γκρο -
τη θεί από συν δι κα λι στές απο γο η τευ μέ νους από
το SPD, πα λιά στε λέ χη του κόμ μα τος, ορ γα νώ -
σεις της εξω κοι νο βου λευ τι κής αρι στε ράς και εκα -
το ντά δες απλούς αν θρώ πους κα τά φε ρε να πά ρει
σχε δόν 3% ενώ το ίδιο το SPD κυ ριο λε κτι κά πά -
τω σε. Το απο τέ λε σμα ανά γκα σε τον τό τε κα γκε -
λά ριο Σρέ ντερ να δια λύ σει την Βου λή και να προ -
σφύ γει στις κάλ πες. Στις εκλο γές που έγι ναν τον

Σε πτέμ βρη του 2005 τα δύο κόμ μα τα της αρι στε -
ράς -το WASG και το PDS- κα τέ βη καν για πρώ τη
φο ρά μα ζί. Το απο τέ λε σμα ήταν ένα 8.7% και 53
έδρες στο κοι νο βού λιο -ένα φα ντα στι κό απο τέ λε -
σμα που έδει ξε ανά γλυ φα τις δυ να τό τη τες που
θα εί χε μια ενίαια αρι στε ρά στην Γερ μα νία. Η επι -
τυ χία αυ τή άνοι ξε τον δρό μο για την ενο ποί η ση
που έγι νε στο συ νέ δριο του Βε ρο λί νου την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα. Το νέο κόμ μα έχει την δυ να τό τη -
τα να παί ξει κα τα λυ τι κό ρό λο στις εξε λί ξεις, όχι
μό νο στην ίδια την Γερ μα νία αλ λά και γε νι κό τε ρα.
Αλ λά έχει ταυ τό χρο να να ξε πε ρά σει και πολ λές
δυ σκο λί ες. Η "Die Lin ke" εί ναι πλέ ον ενιαίο κόμ μα,
αλ λά αυ τό δεν ση μαί νει ότι έχουν ξε πε ρα στεί και
οι δι α φω νί ες και οι διαι ρέ σεις στο εσω τε ρι κό του.        

Υπάρ χουν δυο βα σι κοί πό λοι μέ σα στο νέο
κόμ μα. Ο ένας έχει σαν στρα τη γι κό στό χο την
συμ με το χή σε μια αρι στε ρή κυ βέρ νη ση, η οποία -
σύμ φω να με τις από ψεις τους- θα μπο ρέ σει να
βά λει άμε σα φρέ νο στις επι θέ σεις του νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμού. Στο συ νέ δριο του PDS, που έγι νε
τον πε ρα σμέ νο Μάρ τη η Ka ti na Schubert -στέ λε -
χος του PDS που εκλέ χτη κε την πε ρα σμέ νη Κυ -
ρια κή και στην ηγε σία της Die Lin ke- κυ κλο φό ρη -
σε ένα κεί με νο όπου υπο στή ρι ζε ανοι χτά ότι η
αρι στε ρά θα πρέ πει να έχει σαν προ ο πτι κή μια
αρι στε ρή κυ βέρ νη ση (δη λα δή μια συ γκυ βέρ νη ση
με το SPD) στις εκλο γές του 2005.         

Ο άλ λος πό λος, που εί ναι πο λύ πιο ισχυ ρός μέ -
σα στο WASG φο βά ται -κα θό λου άδι κα- ότι η
προ ο πτι κή συμ με το χής σε μια αρι στε ρή κυ βέρ νη -
ση θα δια λύ σει την νέα αρι στε ρά, με τα τρέ πο ντάς
την από κόμ μα δια μαρ τυ ρί ας και αγώ να σε ένα
κόμ μα (συν)δια χεί ρη σης της αθλιό τη τας. Τα κα -
τα στρο φι κά πα ρα δείγ μα τα δεν έρ χο νται μό νο
από την Ιτα λία, όπου η "Ρι φο ντα τσιό νε Κομ μου νί -
στα" στη ρί ζει μια κυ βέρ νη ση  που συ νε χί ζει την

πο λι τι κή του Μπερ λου σκό νι, περ νά ει προϋ πο λο γι -
σμούς λι τό τη τας, συ νε χί ζει να συμ με τέ χει στον
πό λε μο του Αφγα νι στάν, υπο δέ χε ται τον Μπους
στην Ρώ μη και στέλ νει τα ΜΑΤ ενά ντια στους
αντι πο λε μι κούς δια δη λω τές. Ερ χο νται και από το
ίδιο το Βε ρο λί νο όπου το PDS έχει σχη μα τί σει το -
πι κή κυ βέρ νη ση με το SPD -μια κυ βέρ νη ση που
μό νο σαν αντί δο το στον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό δεν
μπο ρεί να προ τα θεί.        

Οι συ γκρού σεις ανά με σα στους δυο πό λους
δεν έλει ψαν τους προ η γού με νους μή νες. Ο ίδιος
ο Οσκαρ Λα φο ντέν -ο πρώ ην πρό ε δρος του SPD
που πέ ρα σε το 2005 στο WASG και εκλέ χτη κε
στην προ ε δρία της Die Lin ke- έχει ασκή σει πολ -
λές φο ρές βα ριά κρι τι κή στην ηγε σία του PDS
του Βε ρο λί νου για την συμ με το χή τους στην
"Κόκ κι νη-κόκ κι νη" κυ βέρ νη ση.

Mάχη

Πολ λές ορ γα νώ σεις της εξω κοι νο βου λευ τι κής
αρι στε ράς έχουν προ χω ρή σει ακό μα πιο πέ ρα,
κα ταγ γέ λο ντας ολο κλη ρω τι κά την νέα αρι στε ρά
σαν μια "νέα σο σιαλ δη μο κρα τία". Η στά ση αυ τή,
όμως, εί ναι πέ ρα για πέ ρα λά θος. Η δυ να μι κή της
Die Lin ke -εί ναι πο λύ με γά λη. Η αί γλη μι ας ενιαί -
ας αρι στε ράς μέ σα στα συν δι κά τα, τους φοι τη τι -
κούς συλ λό γους,  τους ακτι βι στές των κι νη μά των
εί ναι τε ρά στια. Αυ τό που χρειά ζε ται δεν  εί ναι η
κα ταγ γε λία των "ρε φορ μι στι κών τά σε ων" της νέ -
ας Αρι στε ράς αλ λά η μά χη στο εσω τε ρι κό της -
για τις ιδέ ες, την στρα τη γι κή, τις σχέ σεις με το κί -
νη μα, την αντι με τώ πι ση των προ κλή σε ων της κυ -
βέρ νη σης και της άρ χου σας τά ξης- μά χη για να
μην κυ ριαρ χή σουν αυ τές οι ρε φορ μι στι κές ιδέ ες.

Αυ τός εί ναι και ο προ σα να το λι σμός που έχουν
επι λέ ξει και οι σύ ντρο φοι του Linksruck, της
αδελ φής ορ γά νω σης του ΣΕΚ στην Γερ μα νία. Το

Linksruck συμ με τεί χε σε όλες τις κι νη το ποιή σεις
ενά ντια στην Ατζέ ντα 2010 του Σρέ ντερ και έπαι -
ξε πρω τα γω νι στι κό ρό λο και στο αντι πο λε μι κό κί -
νη μα και στις κι νη το ποιή σεις ενά ντια στους G8.
Οι σύ ντρο φοι εντά χθη καν από την αρ χή στην
προ σπά θεια συ γκρό τη σης του WASG και στή ρι -
ξαν ενερ γά την προ ο πτι κή και του κοι νού εκλο γι -
κού κα τε βά σμα τος της αρι στε ράς στις εκλογές
του 2005 και τις δια δι κα σί ες  συ νέ νω σής της σε
ενίαιο κόμ μα. Η Κρι στί νε Μπού χολτς και η Ζα νιν
Βί σλερ  από το Linksruck εκλέ χτη καν, με με γά λες
πλειο ψη φί ες, την πε ρα σμέ νη Κυ ρια κή στην ηγε -
σία της Die Lin ke. Η Ζα νίν εί χε έρ θει στην Ελ λά δα
τον Οκτώ βρη του 2005 για να μι λή σει για τις
εμπει ρί ες της συ γκρό τη σης της νέ ας αρι στε ράς
στην Γερ μα νία στην γιορ τή της Ερ γα τι κής Αλ λη -
λεγ γύ ης. Η Κρι στί νε έγρα ψε πέρ σι, μα ζί με την
Κά τια Κί πλινκ, βου λευ τί να της αρι στε ράς, ένα βι -
βλίο για τους G8 που έγι νε μέ σα στους επό με -
νους μή νες ένα από τα "ευ αγ γέ λια" του κι νή μα -
τος.

Η ενο ποί η ση της αρι στε ράς εί ναι βέ βαιο ότι θα
δώ σει νέα ώθη ση στο κί νη μα στην Γερ μα νία. Οι
σύ ντρο φοι του Linksruck απο φά σι σαν, μέ σα στις
νέ ες συν θή κες, να  συ γκρο τή σουν ένα επα να στα -
τι κό ρεύ μα μέ σα στη νέα ενίαια αρι στε ρά. Στην
προ σπά θειά τους αυ τή δεν εί ναι μό νοι: χι λι ά δες
αγω νι στές που συμ με τέ χουν στο νέο κόμ μα συμ -
φω νούν με τους βα σι κούς τους προ σα να το λι -
σμούς -θέ λουν ένα κόμ μα κι νη μα τι κό και όχι ένα
κόμ μα των κυ βερ νη τι κών συ να σπι σμών. Το Σε -
πτέμ βρη οι σύ ντρο φοι του Linksruck ετοι μά ζουν
μια με γά λη συ γκέ ντρω ση που θα επι κυ ρώ σει την
νέα πο ρεία -και το νέο όνο μα του ρεύ μα τος:
Marx21 - ο Μαρ ξι σμός στον 21ο αιώ να. 

Σωτήρης Kοντογιάννης
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ΓEPMANIA

Eνωμένη Aριστερά!



«Ο
έρω τας δεν κά νει δια κρί σεις –
Κά νει τη δια φο ρά!».  Με αυ τό
το κε ντρι κό σύν θη μα για την

«Γιορ τή Πε ρη φά νειας», η ορ γα νω τι κή επι -
τρο πή διά λε ξε να χρω μα τί σει τη φε τι νή
διορ γά νω ση και να το νί σει την ελ λη νι κή
πραγ μα τι κό τη τα. Δεν ξε κί νη σε άλ λω στε
από το μη δέν. Έχουν προ η γη θεί δύο δια -
δο χι κά επι τυ χη μέ να φε στι βάλ, που προ -
σέλ κυ σαν πολ λές εκα το ντά δες ακτι βι στών
και ακτι βι στριών, όταν βά δι σαν στο κέ -
ντρο της Αθή νας και έκα ναν ορα τή όχι μό -
νο την πα ρου σία των gay και των λε σβι ών
αλ λά ενός κι νή μα τος που δι εκ δι κεί να βά -
λει φραγ μό στο σε ξι σμό και τις δια κρί -
σεις. Αυ τό το στοι χείο έβα λε την πί ε ση και
σε κομ μά τια του επί ση μου πο λι τι κού κό -
σμου (ΠΑ ΣΟΚ, ΣΥΝ, Υ.Τζάρ βις), να δί νουν
το πα ρόν και να ανα φέ ρο νται στα δι καιώ -
μα τα της ομο φυ λο φυ λι κής κοι νό τη τας,
μέ χρι και να έχει ανοί ξει και το ζή τη μα του
συμ βο λαί ου συμ βί ω σης ανά με σα σε άτο -
μα του ίδιου φύ λου, πράγ μα τα αδια νό η τα
μέ χρι πριν λί γα χρό νια για τα ελ λη νι κά δε -
δο μέ να.

To 2007 έχει ανα κη ρυ χτεί από την Ε.Ε.
ως έτος ίσων ευ και ρι ών.  Σε αυ τό το πνεύ -
μα λοι πόν, και με εκ κλή σεις εκ μέ ρους των
διορ γα νω τών για με τριο πά θεια και όχι για
«σκλη ρά πο λι τι κά θέ μα τα και συν θή μα τα»,
το τρί το Pri de φι λο δο ξού σε να πραγ μα το -
ποι η θεί υπό την αι γί δα του Δή μου Αθη ναί -
ων και του γνω στού «ευ άε ρου και ευ ή -
λιου» δη μάρ χου Νι κή τα Κα κλα μά νη.  Δεν
προ έ κυ ψε όμως. Το δη μο τι κό συμ βού λιο
του Δ.Α. απο φά σι σε να πε ριο ρι στεί στην
τε χνι κή υπο στή ρι ξη για την υλο ποί η ση του
Pri de, όλα τα άλ λα θε ω ρή θη καν «εκτός θέ -
μα τος».  Οι δια μαρ τυ ρί ες της ορ γα νω τι κής
του φε στι βάλ αλ λά και εκ προ σώ πων της
ομο φυ λο φυ λι κής κοι νό τη τας εί ναι πέ ρα
για πέ ρα δί καιες, το να κά νει την πά πια ο
Κα κλα μά νης εί ναι ντρο πή, όμως εί ναι και
ευ και ρία για να βγουν με ρι κά χρή σι μα συ -
μπε ρά σμα τα.

Ναι, τα τε λευ ταία χρό νια, η πα ρου σία
των gay και των λε σβι ών εί ναι πιο ορα τή
και πιο δι εκ δι κη τι κή, ναι έχουν γί νει βή μα -
τα προς την ισο νο μία και κα τά των σε ξι στι -
κών δια κρί σε ων. Αυ τό όμως δεν εί ναι μια
ευ θύ γραμ μη πο ρεία προς τα μπρος. Η
Ισπα νία πα ρα χώ ρη σε τον γά μο με τα ξύ
ομο φυ λό φι λων, το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού -
λιο πρό σφα τα υπερ ψή φι σε ένα νό μο κα τά
της ομο φο βί ας. Γνω ρί ζου με όμως με ποια
αφορ μή; Για τί στην Πο λω νία η κυ βέρ νη ση
έχει βά λει στο στό χα στρο τους ομο φυ λό -
φι λους και τους αντι με τω πί ζει σαν τους
απο διο πο μπαί ους τρά γους της κοι νω νί ας,
το δε ψή φι σμα του Ευ ρω κοι νο βου λί ου το
έγρα ψε εκεί που όλοι ξέ ρου με. Αν η Πο λω -
νία φα ντά ζει πο λύ κα θο λι κή και κα θυ στε -
ρη μέ νη, αν πά με στη Δα νία, στο κατ’ε ξο -
χήν πα ρά δειγ μα ανε κτι κό τη τας, μά θα με
πρό σφα τα ότι ο χώ ρος που στέ γα ζε τις
δρα στη ριό τη τες της gay Κοι νό τη τας που -
λή θη κε σε μια εται ρία που ελέγ χε ται από
την Εκ κλη σία, και η οποία προ χώ ρη σε σε
άμε ση έξω ση, προ κει μέ νου να «εξυ γειά νει
την πε ριο χή». Στην ίδια την Ελ λά δα, το κί -

νη μα έκα νε ορα τή την πα ρου σία του στα
αντι πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια, στο 4ο Ευ ρω -
πα ϊ κό Κοι νω νι κό Φό ρουμ, όμως τα κρού -
σμα τα σε ξι σμού δεν έχουν στα μα τή σει. Τι
να πρω το θυ μη θεί κα νείς; Το πρω το σέ λι δο
της εφη με ρί δας Θέ μα για τον «...τα ξί αρ χο
με το ροζ στρινγκ», το πρό σφα το ξε σπά -
θω μα για τη «θη λυ πρέ πεια» του τρα γου δι -
στή Σορ μπέλ ή τα κα τά και ρούς πα ρα λη -
ρή μα τα του Χρι στό δου λου;

Κά που εδώ λοι πόν, η ανε κτι κό τη τα του
Κα κλα μά νη αγ γί ζει τα όρια του κα θω σπρε -
πι σμού που (φυ σι κά) δι έ πει ένα συ ντη ρη τι -
κό πο λι τι κό. Να ξε σκο νί σει λι γά κι προ ε κλο -
γι κά τους gay και τις λε σβί ες, όχι όμως και
να τους υιο θε τή σει! Η Νέα Δη μο κρα τία άλ -
λω στε κα τέ χει τα σκή πτρα στην προ ά σπι -
ση του δόγ μα τος «Πα τρίς-Θρη σκεία-Οι κο -
γέ νεια». Από την άλ λη, η επί κληση της νο -
μο θε σί ας και της φω τι σμέ νης Ε.Ε. δεν μας
πά ει μα κρυά. Δεν θα στα μα τί σουν οι νου -
θε σί ες του Ευ ρω κοι νο βου λί ου το σε ξι σμό,
αλ λά οι ίδιοι οι αγώ νες του κό σμου που
τον σι χαί νε ται, γι’αυ τό και οι πα ραι νέ σεις
για με τριο πά θεια και απο φυ γή σκλη ρών
πο λι τι κών ζη τη μά των, ώστε να πε τύ χου με
την ανο χή, δεν βο η θούν τον κό σμο που θέ -
λει να συ γκρου στεί με όλ’αυ τά, τον πε ριο -
ρί ζουν και αδυ να τί ζουν όλο το κί νη μα. 

Εί ναι απα ραί τη το να θυ μά ται κα νείς ότι
τα ζη τή μα τα που έβα ζαν τα κι νή μα τα φύ -

λου και σε ξουα λι κό τη τας, ζη τή μα τα για το
σώ μα, την επι θυ μία, το σεξ, θε ω ρού νταν
στο πα ρελ θόν ιδιω τι κής φύ σης, υπο τί θε ται
ότι δεν εί χαν θέ ση στο στί βο της πο λι τι -
κής.  Κι όμως, έχουν και πα ρα έ χουν, όπως
ανέ δει ξε η ανά πτυ ξη των κι νη μά των, η ίδια
η εξέ γερ ση του Sto newall, από όπου
εμπνεύ στη καν τα φε στι βάλ πε ρη φά νειας,
και που εκ φρά ζε ται με το πα λιό αλ λά πά -
ντα επί και ρο σύν θη μα «το προ σω πι κό εί ναι
πο λι τι κό», ανοί γο ντας το ζη τού με νο μι ας
αρι στε ρή πο λι τι κής πα ρέμ βα σης.  Με την
πο λι τι κή δρά ση αμ φι σβη τεί κα νείς, συ -
γκρού ε ται κι αλ λά ζει όχι μό νο τον εαυ τό
του αλ λά και την κοι νω νία, αυ τό άφη σε το
κί νη μα του Sto newall, κι αυ τό το νή μα
χρειά ζε ται να ξα να πιά σει σή με ρα όχι μό νο
η gay κοι νό τη τα, αλ λά όλος ο κό σμος που
θέ λει να βά λει τέρ μα στο σε ξι σμό.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

IN FO: Το Φε στι βάλ Πε ρη φά νειας 2007
πα ραγ μα το ποιεί ται το Σάβ βα το 23 
Ιο ύ νη στην πλα τεία Κλαυθ μώ νος, από
το πρωί με τρα πε ζά κια και δρώ με να.
Στις 7 το από γευ μα θα γί νει πο ρεία
προς τη Βου λή. Με τά τη δια δή λω ση,
στο χώ ρο της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
και του Μαρ ξι στι κού Βι βλιο πω λεί ου,
ορ γα νώ νε ται συ ζή τη ση με κα λε σμέ νο
τον Λου κά Θε ο δω ρα κό που λο.
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«ΔPAKOΣ» 
στην Iκαρία

Ο
«Δρά κος» του Ευ γέ νιου Σβάρτς, παί ζε ται όλον τον Ιο -
ύ νιο από την θε α τρι κή ομά δα «DUEN DE» στην Ικα ρία.
Σύμ φω να με την υπό θε ση του έρ γου, ο Λαν σε λό τος,

ένας πε ρι πλα νώ με νος ήρω ας και επαγ γελ μα τίας δρα κο κτό -
νος φτά νει σε μια πό λη που εξου σιά ζει ένας φο βε ρός Δρά κος
και προ σπα θεί να σώ σει την Έλ σα, ένα κο ρί τσι που ο Δρά κος
θέ λει για γυ ναί κα του. Η ιστο ρία ξε κι νά σαν αθώο πα ρα μύ θι,
αλ λά μό νο αυ τό δεν εί ναι. Γρή γο ρα μα θαί νου με ότι οι αρ χές
της πό λης με επι κε φα λής τον Δη μάρ χο, και τον γιο του που
εί ναι ιδιαί τε ρος γραμ μα τέ ας του Δρά κου, δεν εί ναι κα θό λου
ευ χα ρι στη μέ νες με την κί νη ση αυ τή του ήρωα και θα κά νουν
τα πά ντα για να τον απο τρέ ψουν. Αρ γό τε ρα, όταν η μά χη θα
έχει τε λειώ σει και ο Δρά κος θα έχει νι κη θεί, ο Δή μαρ χος θα
ανα γο ρεύ σει τον εαυ τό του σε Δρα κο κτό νο, θα θε λή σει να
πα ντρευ τεί το ίδιο κο ρί τσι και θα κλεί σει φυ λα κή όλους
όσους βο ή θη σαν τον Λαν σε λό το, ενώ οι κά τοι κοι της πό λης
από φό βο δεν θα τολ μή σουν να αντι δρά σουν. 

Το έρ γο εί ναι γραμ μέ νο στην Ρω σία το 1943 και πα ρου σιά -
στη κε από τον συγ γρα φέα ως κα τα δί κη του Να ζι σμού και του
Φα σι σμού. Όντως, ο Δρά κος του έρ γου έχει όλα τα χα ρα κτη -
ρι στι κά του Χί τλερ: Για να εξου σιά σει χρη σι μο ποιεί τον φό βο,
την κα χυ πο ψία και τον ρα τσι σμό, εί ναι ύπου λος, πα νούρ γος
και φο βι τσιά ρης και πα ρό λο που το δια λα λεί σε όλους δεν εί -
ναι ανί κη τος. Πα ρά τα ισχυ ρά αντι φα σι στι κά του μη νύ μα τα το
έρ γο κα τέ βη κε την επό με νη της πρε μι έ ρας και πέ ρα σαν δε κα -
ε τί ες μέ χρι να ξα να παι χτεί. Προ φα νώς, οι λο γο κρι τές της
επο χής εί δαν στο πρό σω πο του Δη μάρ χου και του γιου του
την άρ χου σα τά ξη της Ρω σί ας εκεί νη την επο χή: την γρα φειο -
κρα τία.. Οι ανα λυ τές του έρ γου δεν έχουν κα τα λή ξει στους
συμ βο λι σμούς των προ σώ πων του έρ γου, όμως οι ανα λο γί ες
εί ναι πολ λές φο ρές κραυ γα λέ ες.

Τ ο  έ ρ  γ ο
ισορ ρο πεί ανά -
με σα στο ακρά -
τη το γέ λιο όταν
γε  λο ιο  πο ιού -
νται ο Δρά κος
ή ο Δή μαρ χος
και τη βα θιά
συ γκί νη ση για
το χα μό του
Λαν σε λό του και
την τύ χη της
Έλ σας.  

Αν όμως η
γε λοιο ποί η ση
των τυ ράν νων
ε ί  ν α ι  ο  έ ν α ς
από τους στό -
χους του Σβάρ-
τς, ο άλ λος εί -
ναι η έντο νη
κρι τι κή στους
« υ π η  κ ό  ο υ ς »
των τυ ράν νων.

Και φυ σι κά δεν μπο ρού με να πα ρα βλέ ψου με την αιχ μη ρό τη τα
πολ λών ακό μα ερω τη μά των που θέ το νται:

- Ποι ος αλ λά ζει την κοι νω νία; Μια μειο ψη φία απο φα σι σμέ -
νων και πε φω τι σμέ νων ελι τι στών ή η δρά ση μι ας μά ζας που
εν δέ χε ται να κου βα λά ει τη νο ο τρο πία και την απο γο ή τευ ση
του πα ρελ θό ντος;

- Αξί ζει να θυ σια στείς για αν θρώ πους που αγνο ούν πώς να
χει ρι στούν την ελευ θε ρία τους;

- Πό σο έχει μο λυν θεί η κοι νω νία μας από το μι κρό βιο του
Δρά κου; Που βρί σκε ται ο Δρά κος; Ανά με σά μας ή μέ σα μας;

- Που βρί σκε ται η λε πτή γραμ μή που χω ρί ζει την κοι νω νι κή
από την ατο μι κή ευ θύ νη; Όλοι μας μα θαί νου με από το σύ στη -
μα να γι νό μα στε πιο ατο μι στές, πιο άδι κοι, πιο σκλη ροί. Για τί
όμως με ρι κοί παίρ νουν το μά θη μά τους κα λύ τε ρα;

Αν τύ χει να περ νά τε από την Ικα ρία τον Ιο ύ νιο, αξί ζει να
δεί τε αυ τή την πα ρά στα ση, αλ λά αξί ζει και να δια βά σε τε και
το βι βλίο. 

Βασίλης Λουκάς

ΘEATPO Φεστιβάλ
Yπερηφάνειας



ΚΑΛΛΙΘΕΑ

τΕτΑρτΗ 20/6 καφέ Λουξίν 6.30μμ
Λένιν
ομιλητής: Δημήτρης Καρνάβας 

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 20/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Απο την  οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τΕτΑρτΗ 20/6 everest  8μμ
Απο την  οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠτΗ 21/6 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 21/6 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠτΗ 21/6 καφέ Γιώργος 8μμ
Κάτω τα χέρια απο την Παλαιστίνη 
και τον Λίβανο
ομιλήτρια: Εύα Παπαιωάννου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑτο 23/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Σοβιετική Ένωση: «Υπαρκτός Σοσιαλι-

σμός» ή Κρατικός Καπιταλισμός;
ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΓΑΛΑΤΣΙ

τΕτΑρτΗ 27/6 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

MAΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 27/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τΕτΑρτΗ 27/6 everest 8μμ
Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 Παλαιό Δημάρχειο 8μμ
Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 Νεανικό Σταυροδρόμι 7μμ
τρότσκι vs Στάλιν 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑτο 30/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Έχει «νέο» πρόγραμμα το ΠΑΣοΚ;

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τΕτΑρτΗ 4/7 
ταβέρνα ροζαλία 7.30μμ
Συνδικάτα και Αριστερά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

τΕτΑρτΗ 4/7 
καφέ Πρεσβεία 7μμ
Συνδικάτα και Αριστερά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ 4/7 8μμ
οι δύο τακτικές απέναντι 
στην σοσιαλδημοκρατία

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑτο 7/7 
Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Λένιν
ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑτο 14/7 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
τρότσκι
ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς 

Στις σχολές..
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠτΗ 21/6 
Aίθουσα 432, 12.30μμ
οι δύο τακτικές απέναντι στην σοσιαλδη-
μοκρατία

ΒΥΡΩ ΝΑΣ

τΕτΑρτΗ 20/6 
Tαπητουργείο 8μμ
ομιλήτρια: Μαρία Στύλ λου

ΠΕΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ

ΣΑΒ ΒΑ το 30/6 
Πολι τι στι κό Κέντρο 7μμ 
ομιλητής: Κώστας Πίτ τας

ΠΕΜΠΤΗ 21/6
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑτΩ ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΖΩΓρΑΦοΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ
ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΗρΑΚΛΕΙο σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ

TOYMΠA Aγ, Θεραποντος 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΗΡΑΚλΕΙΟ

Λιοντάρια 6μμ
ΠΑΤΡΑ

Πλατεία ολγας 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ σταθμός Μετρό 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚο Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 10.30πμ
ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 10.30πμ
ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 10.30πμ
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 20/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6
τΕΙ ΠΕΙρΑΙΑ ΣτΕΦ εστιατόριο 12.30μμ 
ΑΣοΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΤΡΙΤΗ 26/6
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

Πρω το βου λία

ΓΕ ΝΟ ΒΑ μαθητές

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 772

Συμμαχία 
ΣTAMATHΣTE TON ΠOλEMO

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠτΗ 21/7 καφέ Γιώργος 7μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαιστίνη
ομιλήτρια: Χρύσα Λουπασάκη

12

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΡΕΘΥΜΝΟ

τΕτΑρτΗ 20/6 Κέντρο Νέων 7μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει 
για την Παλαιστίνη
Oμιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

40 χρόνια από τον “Πόλεμο των 6 Hμερών”

Πότε θα τελειώσει η Iσραηλινή κατοχή;

Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές 
Συσκέψεις

ΠΕΤΡΑλΩΝΑ
τΕτΑρτΗ 20/6 καφέ Πρεσβεία 7μμ

ΙλΙΟΝ
τΕτΑρτΗ 20/6 καφέ Έδεσμα 8μμ

ΘΗΒΑ
ΣΑΒΒΑτο 23/6  στον Πούρο 12μες
Στους εργατικούς χώρους...

INΤΡΑΚΟΜ
ΠΕΜΠτΗ 21/6 2μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
τρΙτΗ 26/6 
γραφεία οΕΝΓΕ (Μάρνης 30) 7μμ

*Παρτυ*
ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ ΚΥρΙΑ ΚΗ 24/6 καφέ Sante 10μμ * ΧΑλΑΝΔΡΙ ΠΑρΑ ΣΚΕΥΗ 29/6 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 10μμ 

μαθητές

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη
6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα
6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό
6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο
6932043687 �
ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, Χολαργός-
Ψυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158, 
ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,
Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432
πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλί-
πολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 �
ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετι-
κών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚτ 6932594899, τΕΙ Αιγάλεω 6934185231, τΕΙ Πειραιά 6973347597
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813
� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853
� ΣΧΟλΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών
τεχνών 6977017070, τΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλο-
σοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI
6934020219 �
ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811, 
ΑΓρΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ 6947324620, ΑρτΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙτΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ
6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑτΑ 6977210336, ΚοΜοτΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥτΙΛΗΝΗ 6946774201,
ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ 6938510280, ΣΥροΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ



Ε
χου με άτυ πα ει σέλ θει σε προ ε κλο γι κή πε -
ρίο δο. Τι θα κά νει η Aρι στε ρά; Θα μπο ρέ -
σει να συ γκρο τή σει ένα ενιαίο σχή μα, αντί -

πα λο στην κα τα στρο φι κή πο ρεία του ση με ρι νού
κό σμου – και της χώ ρας μας;

Ποια εί ναι τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά αυ τού του
κό σμου; Bα σι κή πα ρα μέ νει η αντί θε ση κε φα λαίου
και ερ γα σί ας. Πρώ τη συ νέ πεια: η διαρ κώς εντει -
νό με νη αντί θε ση φτώ χειας –πλού του. Ανα ζη τώ -
ντας το κέρ δος, ο κα πι τα λι σμός κα τα στρέ φει,
όπως εί χε προ βλέ ψει ο Mαρξ, τις δύο κύ ρι ες πη -
γές του πλού του: τη γη και τους αν θρώ πους. Αλ -
λά η λη στρι κή εκ με τάλ λευ ση των πλου το πα ρα γω -
γι κών πη γών του πλα νή τη, οδη γεί με μα θη μα τι κή
ακρί βεια στην εξά ντλη σή τους. Συ νέ πεια: H δι α -
τα ρα χή του ομα λού με τα βο λι σμού αν θρώ που –
φύ σης, αντί θε ση πα ρα γω γή της βα σι κής αντί θε -
σης του κα πι τα λι σμού, τεί νει να με τα τρα πεί σε
δε σπό ζου σα. Δεν πρό κει ται, κα τά συ νέ πει αν,
απλώς για το “οι κο λο γι κό πρό βλη μα”. Η αυ ξα νό -
με νη ανά γκη για πρώ τες ύλες και προ πα ντός για
ενέρ γεια, εί ναι η κύ ρια, αλ λά όχι η μο να δι κή αι τία
των νέ ων ιμπε ρια λι στι κών πο λέ μων. Σή με ρα, κυ -
ρί ως για το πε τρέ λαιο. Αύ ριο, ίσως για το νε ρό.
Σή με ρα με την φο βε ρή μη χα νή των συμ βα τι κών
όπλων. Αύ ριο ίσως με τα πυ ρη νι κά.

Πό λε μοι, πε ρι φρό νη ση του διε θνούς δι καίου,
συ στη μα τι κή οι κο δό μη ση ενός κρά τους κα τα στο -
λής, ανα γκαί ου συ μπλη ρώ μα τος της πο λε μι κής
μη χα νής. Εντέ λει τώ ρα πια δεν πρό κει ται μό νο
για την εκ με τάλ λευ ση αν θρώ που από άν θρω πο.
Δεν πρό κει ται μό νο για τη  γε νι κευ μέ νη βαρ βα ρό -
τη τα του κα πι τα λι σμού. Πρό κει ται γι’αυτην επι βί -
ω ση της αν θρω πό τη τας.

Ποια δύ να μη θα ήταν ικα νή να αντιρ ρο πή σει
αυ τή την κα τα στρο φι κή πο ρεία; Tο ερ γα τι κό κί νη -
μα περ νά ει μια μα κρά πε ρίο δο πα ρακ μής. Τα κόμ -
μα τα της Aρι στε ράς βρι σκο νται σε κρί ση, ενώ άλ -
λα τεί νουν να πε ρι θω ριο ποι η θούν. Εντού τοις τα
κα τά και ρούς ξε σπά σμα τα του ευ ρω πα ϊ κού προ -
λε τα ριά του, εί ναι ίσως δείγ μα τα μι ας δια δι κα σί ας
υπέρ βα σης της κρί σης. Εξάλ λου, πλή θος ορ γα νώ -
σε ων και κι νη μά των αντι στέ κο νται, με τον τρό πο
τους το κα θέ να, στην νε ο φι λε λεύ θε ρη λαί λα πα.
Τέ λος, από την Kού βα, τη Bε νε ζουέ λα, συ νο λι κά
από την Λα τι νι κή Aμε ρι κή, έχου με τα πρώ τα ση μά -
δια μι ας ανα πτυσ σό με νης αντί στα σης και πει ρα -
μα τι σμών για νέ ες μορ φές κοι νω νι κής συμ βί ω σης.

Κύ ρια δύ να μη αντί στα σης στον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι (ή θα εί ναι, ή πρέ πει να εί ναι) η Aρι στε ρά.
Με τις πολ λα πλές όψεις της. Αλ λά η Aρι στε ρά θα
μπο ρέ σει να γί νει ηγε μο νι κή δύ να μη, μό νον αν
επε ξερ γα στεί τη στρα τη γι κή της και υπερ βεί τον
ση με ρι νό κα τα κερ μα τι σμό. Τυ χόν επι μέ ρους συ -
νερ γα σί ες, κοι νή δρά ση, θα διευ κό λυ ναν την δια -
δι κα σία θε ω ρη τι κών και πο λι τι κών συ γκλί σε ων.

Και η ελ λη νι κή Aρι στε ρά, τώ ρα μά λι στα μπρο -
στά στις εκλο γές;

Οι ση με ρι νές τρεις κύ ρι ες συ νι στώ σες της εί -
ναι προϊό ντα κρί σε ων και δια σπά σε ων. Εί ναι προϊ-
ό ντα της κρί σης του πα γκό σμιου κομ μου νι στι κού
κι νή μα τος, με τις δι κές μας ιδιο μορ φί ες. Ανά με σα
στις τρεις συ νι στώ σες υπάρ χουν, ως γνω στών,
δι α φο ρές στρα τη γι κού χα ρα κτή ρα. Απο κλεί ε ται
συ νε πώς επί του πα ρό ντος κά ποια δια δι κα σία
συγ χώ νευ σης ή έστω, ενό τη τας στρα τη γι κών
στό χων. Αλ λά το γε γο νός αυ τό θα έπρε πε να
απο κλεί ει την εκλο γι κή συ νερ γα σία με βά ση τρία
κοι νά ση μεία: την πά λη ενά ντια στην φτώ χεια μέ -
σα στον αυ ξα νό με νο κοι νω νι κό πλού το, την πά λη

ενα ντίον των νεο-ιμπε ρια λι στι κών πο λέ μων και
την πά λη ενά ντια στην πε ρι στο λή των ατο μι κών
δι καιω μά των και την οι κο δό μη ση του κρά τους κα -
τα στο λής;

Η συ νερ γα σία εί ναι αί τη μα του “λα ού” της Aρι -
στε ράς. Μια εκλο γι κή συ νερ γα σία σή με ρα, θα
δη μιουρ γού σε ένα αί σθη μα αι σιο δο ξί ας και θα
ανα δεί κνυε την Aρι στε ρά σε υπο λο γί σι μο αντί πα -
λο των αστι κών κομ μά των και των επι λο γών τους.
Δεν θα επρό κει το, προ φα νώς για κά ποια ασα φή
(και εξορ κι στέα για ορι σμέ νους) “Πα να ρι στε ρά”.
Θα επρό κει το για ένα πρώ το βή μα για μελ λο ντι -
κές κοι νές δρά σεις και συ γκλί σεις. Η συ νερ γα σία,
εκλο γι κή και γε νι κό τε ρη, εί ναι αί τη μα των και ρών.
Tων αρι στε ρών που εί ναι κομ μα τι κά ενταγ μέ νοι,
των ανέ ντα χτων, αυ τών που ιδιω τεύ ουν, αυ τών
που έχουν εγκλω βι στεί στο ΠA ΣOK.

Tραύματα

Πέ ρα σαν 40 χρό νια από την διά σπα ση του
1968 και σχε δόν 20 από τις δια σπά σεις της πε -
ριό δου του 1989 και με τά. Τα τραύ μα τα, οι
εχθρό τη τες και οι απα γο η τεύ σεις ήταν ανα πό -
φευ κτες. Αλ λά αν αυ τά τα χρό νια, αντί για εμ φύ -
λι ες δια μά χες, εί χε ξε κι νή σει μια δια δι κα σία δια -
λό γου, συ νερ γα σι ών, κοι νών αγώ νων, μια ση με ρι -
νή εκλο γι κή συ νερ γα σία δεν θα φαι νό ταν στους
μεν ενα γκα λι σμός με το “δόγ μα”, και στους δε,
προ δο σία της “επα να στα τι κής κα θα ρό τη τας”.

Η ιστο ρία έχει ήδη απο φαν θεί για τη με γά λη,
ελ πι δο φό ρο πο ρεία του κομ μου νι στι κού κι νή μα -
τος του πε ρα σμέ νου αιώ να και για την τρα γι κή
του κα τά λη ξη. Ο αιώ νας των ιμπε ρια λι στι κών πο -
λέ μων και των “προ λε τα ρια κών επα να στά σε ων”,
υπήρ ξε ο αιώ νας των με γά λων ορα μά των, των
με γά λων ελ πί δων και των τρα γι κών δια ψεύ σε ων.
Εχου με ει σέλ θει σε μια νέα ιστο ρι κή πε ρίο δο.
Εντού τοις και οι τρεις συ νι στώ σες της ελ λη νι κής
Aρι στε ράς, κα θε μιά για δι α φο ρε τι κούς λό γους,
δεν μπό ρε σαν να υπερ βούν το πα ρελ θόν τους.
Πα ρα μέ νουν, κά θε μια με τον τρό πο της, δέ σμιες
άλ λων επο χών και άλ λων επι λο γών, οπι σθο φυ λα -
κή της με γά λης, ητ τη μέ νης στρα τιάς του κομ μου -
νι στι κού κι νή μα τος. H ευ θύ νη των ηγε σιών της
Aρι στε ράς θα εί ναι ιστο ρι κή, αν συ νε χί σουν, και
φαί νε ται ότι θα συ νε χί σουν, να εί ναι εγκλω βι σμέ -

νες σε ένα ιστο ρι κά πα ρω χη μέ νο πα ρελ θόν. Αν
συ νε χί σουν να βά ζουν το κομ μα τι κό συμ φέ ρον
πά νω από τις απαι τή σεις των και ρών.

Τα προ η γού με να αφο ρούν κυ ρί ως τα δύο βα σι -
κά κόμ μα τα της Aρι στε ράς. Και η ρι ζο σπα στι κή
συ νι στώ σα, μι κρή αριθ μη τι κά, αλ λά σχε δόν μο να -
δι κός χώ ρος ιδε ο λο γι κού προ βλη μα τι σμού και
απαρ χής συ νερ γα σι ών και κοι νής δρά σης;

Πρώ το δε δο μέ νο: η πο λυ διά σπα ση. Πε ρί που 20
ορ γα νώ σεις, ομά δες, κι νή σεις κλπ, υπάρ χουν και
δρα στη ριο ποιού νται στο χώ ρο της. Και το πα ρά -
δο ξο: όλες ομνύ ουν πί στη στο μαρ ξι σμό και όλες
ορί ζουν ως στρα τη γι κό τους στό χο το σο σια λι -
σμό. Προ ο πτι κά, την κομ μου νι στι κή κοι νω νία. Η
πο λι τι κή όλων εί ναι, συ νε πώς, όχι μό νον αντι-νε ο -
φι λε λεύ θε ρη, αλ λά και αντι κα πι τα λι στι κή. Για τί
λοι πόν πα ρά τα βα σι κά που τις ενώ νουν, και πα ρά
τις επι μέ ρους συ νερ γα σί ες, να συ νε χί ζε ται ο κα -
τα κερ μα τι σμός και να εγεί ρο νται τό σο τα εμπό δια
στην κοι νή κά θο δο στις προ σε χείς εκλο γές;

Πέ ρα σαν σχε δόν 20 χρό νια από την κα τάρ ρευ -
ση του σο σια λι στι κού στρα το πέ δου. Αρ κε τά για
να έχει προ χω ρή σει μια δια δι κα σία συ νερ γα σι ών,
κοι νής δρά σης, εκλο γι κών συ νερ γα σι ών. Και προ -
πα ντός, ένας ανοι χτός θε ω ρη τι κός διά λο γος για
το πα ρελ θόν και το μέλ λον του κομ μου νι στι κού
κι νή μα τος. Ο διά λο γος εί ναι ου σια στι κά υπο τυ -
πώ δης. Για τί; Eπει δή οι δι ά φο ρες ορ γα νώ σεις
κλπ, δεν μπό ρε σαν ή και δεν θέ λη σαν να κα τα νο -
ή σουν το μέ γε θος της κα τα στρο φής, να στο χα -
στούν και να υπερ βούν δια λε κτι κά το πα ρελ θόν
τους. Ολες εμ μέ νουν, λι γό τε ρο ή πε ρισ σό τε ρο,
να καλ λι ερ γούν την δι κή τους αλή θεια. Αλ λά η
ιστο ρία έχει απο φαν θεί. Ού τε η θε τι κή συ νει σφο -
ρά, ού τε οι ευ θύ νες των δια φό ρων τά σε ων  ταυ τί -
ζο νται. Αλ λά το βα σι κό δεν εί ναι να στή σου με δι -
κα στή ριο και να κα τα λο γί σου με ευ θύ νες. Ού τε
λή θη, ού τε δι κα στή ρια. Το αι τού με νο εί ναι να
εξη γή σου με το πα ρελ θόν και να απα ντή σου με
στα με γά λα ερω τή μα τα του πα ρό ντος. Η Aρι στε -
ρά (οποια δή πο τε Aρι στε ρά) δεν έχει μέλ λον, αν
δεν ξε κα θα ρί σει τους λο γα ρια σμούς της με το
πα ρελ θόν. Αν δεν επε ξερ γα στεί τις βα σι κές έστω
θέ σεις για τον σο σια λι σμό του 21ου αιώ να. Και
σε δη μιουρ γι κή σχέ ση με αυ τό, να οι κο δο μή σει
ου σια στι κές συ νερ γα σί ες και μορ φές ενό τη τας.

Ού τε η σο σιαλ δη μο κρα τία, ού τε ο στα λι νι σμός,
ού τε ο τρο τσκι σμός, ού τε ο μα ο ϊ σμός, ού τε ο
αναρ χι σμός, θα εί ναι η κομ μου νι στι κή ιδε ο λο γία
του μέλ λο ντος. Η δια λε κτι κή υπέρ βα ση του πα -
ρελ θό ντος εί ναι όρος για επι βί ω ση του κομ μου νι -
στι κού κι νή μα τος. Οι ορ γα νώ σεις κλπ, της ρι ζο -
σπα στι κής Aρι στε ράς δεν φαί νε ται να έχουν συ -
νει δη το ποιή σει αυ τή  την ανά γκη. Ετσι, συ νε χί -
ζουν να ζουν, λι γό τε ρο ή πε ρισ σό τε ρο, σε ένα
ιδε ο λο γι κό σύ μπαν. Αλ λά αν συ νε χί σουν να πι -
στεύ ουν (ή να φα ντά ζο νται) ότι η δι κή τους τά ση
θα απο τε λεί τον πυ ρή να του μελ λο ντι κού κομ μου -
νι στι κού κι νή μα τος, αν συ νε χί σουν την μι κρο μέ -
γα λη συ με ρι φο ρά τους, τό τε το μέλ λον τους θα
εί ναι πε ρι θώ ριο. Αντί θε τα με ότι ίσως φα ντά ζο -
νται, δεν θα απο τε λέ σουν την πρω το πο ρία ενός
νέ ου κομ μου νι στι κού κι νή μα τος.

Kοινωνία

Οσοι επα να λαμ βά νουν χω ρίς να κου ρά ζο νται:
ρή ξη, ανα τρο πή, κομ μου νι στι κή απε λευ θέ ρω ση
κλπ, έχουν αντι λη φθεί ότι το με γα λύ τε ρο μέ ρος
της κοι νω νί ας αγνο εί ή αδια φο ρεί για την υπαρ ξή
τους; Mια άλ λη πλευ ρά αυ τού του σε κτα ρι σμού
αφο ρά τη στά ση απέ να τι στα κι νή μα τα, τα συν δι -
κά τα κλπ. Σύμ φω να με μια πά για πα ρά δο ση, οι
αρι στε ροί και οι κομ μου νι στές υπάρ χουν και κι -
νού νται όπου υπάρ χουν και κι νού νται οι “μά ζες”.
Για τί λοι πόν δύο ή πε ρισ σό τε ρες αντι πο λε μι κές
πο ρεί ες; Για τί να μην με τέ χου με με τα δι κά μας
συν θή μα τα στις πο ρεί ες και συ γκε ντρώ σεις που
ορ γα νώ νει η γρα φειο κρα τι κο ποι η μέ νη ΓΣEE; Για τί
να μην με τά σχου με, έστω ως πα ρα τη ρη τές, στην
εκ δή λω ση του ελ λη νι κού κοι νω νι κού φό ρουμ; Πέ -
ρυ σι στο Κα ρά κας, στη σύ νο δο του πα γκό σμιου
κοι νω νι κού φό ρουμ ,  στην εξέ δρα ήταν ο Tσά βες,
η κό ρη του Tσε Γκε βά ρα, ο υπουρ γός Eξω τε ρι κών
της Kού βας, αντι προ σω πεί ες συν δι κά των της Λα -
τι νι κής Aμε ρι κής. Λοι πόν; Nαι, αλ λά το ελ λη νι κό
κοι νω νι κό φό ρουμ ηγε μο νεύ ε ται από τον Συ να σπι -
σμό. Και λοι πόν; Eξαγ γέλ θη κε τό τε η δη μιουρ γία
άλ λου φό ρουμ, αντι μπε ρια λι στι κού κλπ. Φυ σι κά
δεν επρό κει το να γί νει και δεν έγι νε τί πο τα.

Ο “λα ός της Aρι στε ράς” απαι τεί κοι νή δρά ση.
Μορ φές συ νε χώς εμπλου τι ζό με νης συ νερ γα σί ας.
Δη μό σιο διά λο γο. Δια δι κα σία συ γκλί σε ων, επε -
ξερ γα σία και απο δο χή κοι νών στρα τη γι κών στό -
χων. Οριο, η αυ το διά λυ ση των ση με ρι νών μορ -
φω μά των, κα τά λοι πων του ηρω ϊ κού και τρα γι κού
πα ρελ θό ντος, και δη μιουρ γία ενός κομ μου νι στι -
κού κόμ μα τος που θα εί ναι και δη μο κρα τι κό και
επα να στα τι κό.

Και οι εκλο γές; Aρ χή: στα θε ρό τη τα στην στρα -
τη γι κή και ευ λυ γι σία στην τα κτι κή. Η τα κτι κή να
υπη ρε τεί την στρα τη γι κή. Λοι πόν; Kά πο τε οι άγ -
γλοι κομ μου νι στές ρώ τη σαν τον Mαρξ για την
στά ση τους σε επι κεί με νες εκλο γές. Ο Mαρξ τους
σύ στη σε να ψη φί σουν τους φι λε λεύ θε ρους, ενα -
ντίον των συ ντη ρη τι κών. Ταυ τό χρο να, να ετοι μά -
ζουν το σχοι νί για να τους κρε μά σουν. Σή με ρα
δεν χρεια ζό μα στε το “σχοι νί”. Αλ λά ένα εκλο γι κό
σχή μα πρέ πει να απο τε λεί ται απο κλει στι κά από
“ακραιφ νείς επα να στά τες”; Tι έλε γε ο Λέ νιν; Συ -
νερ γα σία με βά ση ένα, δύο, τρία ση μεία. Με δυ -
νά μεις που μπο ρεί να μας εγκα τα λεί ψουν στην
πο ρεία. (Kαι ο Λέ νιν οπ πορ του νι στής;)

Εντέ λει, θα υπάρ ξει ενιαίο ψη φο δέλ τιο της ρι -
ζο πα στι κής Aρι στε ράς; Ή θα επι κρα τή σουν οι
μεμ ψι μοι ρί ες και οι προ φά σεις εν αμαρ τί ες;
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Δ
η μό σια Υγεία και μα ζι κές
προ σλή ψεις προ σω πι κού
ήταν το κε ντρι κό αί τη μα

των ερ γα ζό με νων στα δη μό σια νο -
σο κο μεία που πραγ μα το ποί η σαν
πα νελ λα δι κή απερ γία και συ γκέ -
ντρω ση μπρο στά στο υπουρ γείο
Υγεί ας την Πέ μπτη 14/6. Ηταν εκεί
με τα πα νώ τους ερ γα ζό με νοι από
το Τζά νειο, το Ατ τι κό, τον Αγ. Σάβ -
βα και δε κά δες άλ λα νο σο κο μεία,
ενώ συμ με το χή εί χαν και ερ γα ζό -
με νοι από νο σο κο μεία της επαρ χί -
ας. Στη συ νέ χεια έκα ναν πο ρεία
στη βου λή και στο λο γι στή ριο του
κρά τους.

«Το νο σο κο μείο Αγ. Αν δρέ ας
της Πά τρας έχει αυ τή τη στιγ μή
420 κε νές ορ γα νι κές θέ σεις», μας
εί πε ο Κώ στας Πε τρό που λος πρό -
ε δρος του σω μα τεί ου. «Μό νο την
τρέ χου σα χρο νιά με βά ση τα στοι -
χεία που έχου με ως σω μα τείο πε -
ρι μέ νου με 170 συ ντα ξιο δο τή σεις.
Οι προ σλή ψεις τις οποί ες ανα μέ -
νου με δεν υπερ βαί νουν τις 15.
Αντι λαμ βά νε στε λοι πόν ότι από
την 1/1/2008 η κα τά στα ση θα εί ναι
δρα μα τι κή. Εμείς ανη συ χού με για
αυ τό και δώ σα με σή με ρα το πα -
ρόν μας στην απερ για κή συ γκέ -
ντρω ση της ΠΟ Ε ΔΗΝ. Σα σω μα -
τείο έχου με απο φα σί σει απερ για -
κές κι νη το ποιή σεις για το δί μη νο
Ιο ύ νιο- Ιο ύ λιο, με κα θη με ρι νές
στά σεις ερ γα σί ας και απο χή από
την υπη ρε σία κά θε τμή μα τος και
στην πο ρεία θα κλι μα κώ σου με
όλοι μα ζί οι ερ γα ζό με νοι. 

Οι κι νη το ποιή σεις μας έχουν τη
μορ φή της δια μαρ τυ ρί ας στα σκα -
λιά του νο σο κο μεί ου, στη συ νέ χεια
πά με στην αντί στοι χη υπη ρε σία
και κά νου με κα τά λη ψη, κά νου με
πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας  στα
γρα φεία της διοί κη σης και κά νου -
με και εκεί κα τά λη ψη στα γρα φεία.
Επί σης κά νου με κα τά λη ψη στη συ -
νε δρί α ση του διοι κη τι κού συμ βου -
λίου του νο σο κο μεί ου και δεν τους
αφή νου με να συ νε δριά σουν. 

Προσλήψεις

Το μό νο πράγ μα που έχου με να
πού με στον υπουρ γό Υγεί ας εί ναι
ότι η πο λι τι κή του εί ναι επιει κώς
απα ρά δε κτη, όχι μό νο σε ότι έχει να
κά νει με τα μι σθο λο γι κά μας, αλ λά
και με την ανά πτυ ξη των νο σο κο μεί -
ων, και κυ ρί ως στις προ σλή ψεις
που κά θε φο ρά μας έτα ζε, και οι
οποί ες εί ναι ακά λυ πτες επι τα γές».

«Στο νο σο κο μείο του Αι γί ου τα
χει ρουρ γεία κα τα στρά φη καν από
πυρ κα γιά στις 16/3» μας εί πε η Μα -
ρία Ξη ρού πρό ε δρος του σω μα τεί -
ου. «Την ίδια ημέ ρα πα ρα βρέ θη κε
ο υπουρ γός Υγεί ας ο οποί ος δε -
σμεύ τη κε ότι σε δύο μή νες θα λει -
τουρ γούν δύο χει ρουρ γι κά τρα πέ -
ζια και μέ σα σε ένα εξά μη νο θα
λει τουρ γεί το νο σο κο μείο όπως
ήταν. Χα ρα κτη ρι στι κά εί πε ότι θα
γί νει “πο λύ κα λύ τε ρο από ότι
ήταν”. Το νο σο κο μείο μας βρί σκε -
ται πά νω στον εθνι κό δρό μο και εί -
ναι απα ραί τη τη η λει τουρ γία του
για να αντι με τω πί ζο νται τα έκτα κτα

πε ρι στα τι κά λό γω τρο χαί ων.
Εχουν πε ρά σει τρεις μή νες και δεν
έχει γί νει τί πο τα, πα ρό λο που ήρ θε
το κα λο καί ρι και η κί νη ση έχει δι -
πλα σια στεί. Μία ολό κλη ρη πε ριο χή
με τους κα τοί κους και τους πα ρα -
θε ρι στές εί ναι τε λεί ως ακά λυ πτη.
Αυ τή τη στιγ μή δεν μπο ρεί να αντι -
με τω πι στεί κα νέ να απο λύ τως έκτα -
κτο πε ρι στα τι κό. Ο διοι κη τής του
νο σο κο μεί ου ακό μα μας υπό σχε ται
ότι θα γί νει ένα ωραίο και  με γά λο
νο σο κο μείο όμως αυ τή τη στιγ μή
δεν μπο ρού με να αντι με τω πί σου με
ού τε μία αι μορ ρα γία. Ενα παι δί
που θα χτυ πή σει με μη χα νή θα πε -
θά νει στο δρό μο. Εχου με απο φα σί -
σει σαν επό με νο βή μα τη μα ζι κή κι -
νη το ποί η ση και των ερ γα ζο μέ νων
και των κα τοί κων της πε ριο χής».     

Η πο λι τι κή του Αβρα μό που λου
στην Υγεία βά ζει κα θη με ρι νά σε
κίν δυ νο τις ζω ές και των ερ γα ζο μέ -
νων και των ασθε νών. Υστε ρα από
το τρα γι κό πε ρι στα τι κό στο νο σο -
κο μείο Με τα ξά το τμή μα νο σο κο -
μεια κών της ΕΜ ΔΥ ΔΑΣ με ανα κοί -
νω σή του κα ταγ γέλ λει ότι σε 13 με -
γά λα νο σο κο μεία της Ατ τι κής και
σε δε κά δες άλ λα της επαρ χί ας δεν
υπάρ χει δι πλω μα τού χος μη χα νι κός
και ηλε κτρο λό γος μη χα νι κός, ενώ
όλα σχε δόν τα νο σο κο μεία της χώ -
ρας δεν δια θέ τουν τε χνι κούς
ασφα λεί ας. «Συ νέ πεια του γε γο νό -
τος αυ τού εί ναι να τί θε ται σε κίν δυ -
νο η συ νε χής, ομα λή και ασφα λής
λει τουρ γία των ηλε κτρο μη χα νο λο -
γι κών εγκα τα στά σε ων των νο σο κο -
μεί ων και να λει τουρ γούν κα τά πα -
ρά βα ση της ισχύ ου σας νο μο θε σί -
ας», ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση.

Οπως ανα κοί νω σε η ΠΟ Ε ΔΗΝ
θα ακο λου θή σει τις επό με νες ημέ -
ρες συ νε δρί α ση της Εκτε λε στι κής
Επι τρο πής  και του Γε νι κού Συμ -
βου λίου για να απο φα σι στεί η κλι -
μά κω ση των κι νη το ποιή σε ων και
όπως ανα κοί νω σε ο πρό ε δρος της
Ομο σπον δί ας στο τέ λος της απερ -
για κής συ γκέ ντρω σης αυ τό το κα -
λο καί ρι προ βλέ πε ται να εί ναι πο λύ
καυ τό στο χώ ρο της υγεί ας. Στο
χέ ρι των ερ γα ζό με νων και των για -
τρών στα νο σο κο μεία εί ναι να κά -
νουν αυ τή την πρό βλε ψη πραγ μα -
τι κή απει λή για την κυ βέρ νη ση Κα -
ρα μαν λή. 

Νο 77214

Στά ση Ερ γα σί ας από τις 11πμ εώς το τέ λος της βάρ διας την Πέ μπτη 21 Ιο ύ νη  απο -
φά σι σε η ΠΟΕ ΟΤΑ. Την ίδια ημέ ρα κα λεί στις 12μ συ γκέ ντρω ση στα Γρα φεία της
Ομο σπον δί ας στην πλα τεία Κα ρα ϊ σκά κη και πο ρεία στο υπουρ γείο Εσω τε ρι κών. Η
ΠΟΕ ΟΤΑ απο φά σι σε την κι νη το ποί η ση με τά και την πρό σφα τη από φα ση του Αρεί ου
Πά γου για τους Συμ βα σιού χους και δι εκ δι κεί ου σια στι κές κλα δι κές αυ ξή σεις, άμε ση
νο μο θε τι κή λύ ση στο πρό βλη μα της τα κτο ποί η σης των Συμ βα σιού χων, αντι με τώ πι ση
των απο λύ σε ων στις δη μο τι κές επι χει ρή σεις, και υπο γρα φή ΣΣΕ για το 2007 για το
προ σω πι κό ιδιω τι κού δι καίου και υλο ποί η ση της πρό τα σης της ομο σπον δί ας για έντα -
ξη στα ΒΑΕ στο σύ νο λό της. 

Την ίδια ημέ ρα, Πέ μπτη 21 Ιο υ νίου συ νε χί ζουν τις απερ για κές τους κι νη το ποιή σεις
οι συμ βα σιού χοι του ΥΠ ΠΟ, πραγ μα το ποιώ ντας 24ωρη απερ γία,  ύστε ρα από από φα -
ση της Γε νι κής Συ νέ λευ σης του Πα νελ λή νιου Σω μα τεί ου Έκτα κτου Προ σω πι κού
ΥΠ.ΠΟ την Πα ρα σκευή 15 Ιο υ νίου.  Την ίδια ημέ ρα θα κά νουν συ γκέ ντρω ση στις
11πμ στο ΥΠ ΠΟ και στη συ νέ χεια πο ρεία στο υπουρ γείο Εσω τε ρι κών. Την πε ρα σμέ νη
εβδο μά δα, την Τε τάρ τη 13 Ιο ύ νη εί χαν πραγ μα το ποι ή σει και άλ λη 24ωρη απερ γία κα -
θώς και συ γκέ ντρω ση στα δι κα στή ρια όπου δι κά ζο νταν υπο θέ σεις ασφα λι στι κών δε -
κά δων ερ γα ζο μέ νων, ενώ στη συ νέ χεια έκα ναν πο ρεία στο ΥΠ.ΠΟ. Επί σης την Κυ ρια -
κή 17 Ιο υ νίου έγι νε 24ώρη απερ γία σε επι λεγ μέ νους αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους σε όλη
την Ελ λά δα οι οποί οι και πα ρέ μει ναν κλει στοί.

Ο κοι νός αγώ νας όλων των συμ βα σιού χων εί ναι η μο να δι κή δύ να μη που μπο ρεί να
κά νει πρά ξη το αί τη μα εκα το ντά δων χι λιά δων συμ βα σιού χων για μό νι μη και στα θε ρή
δου λε ιά. Μία κοι νή απερ για κή κι νη το ποί η ση αυ τήν την Πέ μπτη μπο ρεί να γί νει η αρ -
χή, για να ξα να πιά σουν όλοι οι συμ βα σιού χοι το νή μα του αγώ να που θα εκ φρά σει
την ορ γή τους και θα πε τά ξει στα σκου πί δια τις απο φά σεις των δι κα στη ρί ων και την
ίδια την κυ βέρ νη ση των ψε μά των. 

24ωρη απερ γία πραγ μα το ποί η σε την
Πέ μπτη 14 Ιο ύ νη η Ενω ση Νο σο κο μεια -
κών Για τρών Θεσ σα λο νί κης, μα ζί με την
ΠΟ Ε ΔΗΝ. Η από φα ση για την 24ωρη
απερ γία πάρ θη κε στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση
της ΕΝΙΘ στις 7/6, που ήταν η πρώ τη  ΓΣ
με τά τη συ γκρό τη ση του νέ ου ΔΣ της
Ενω σης.  Αυ τό που συ ζη τή θη κε κυ ρί ως
στη συ νέ λευ ση ήταν η στά ση των νο σο -
κο μεια κών για τρών απέ να ντι στην κο ροϊ -
δία  του Αβρα μό που λου για δή θεν προ -
σλή ψεις στα νο σο κο μεία αλ λά και η στά -
ση της ΟΕΝ ΓΕ που σε ανα κοί νω σή της
το νί ζει ότι υπάρ χει «πρό ο δος» στα αι τή -
μα τα των για τρών (ωρά ρια, εφη με ρί ες,
μι σθο λο γι κά προ σλή ψεις) και ότι σχε διά -
ζει την υπο γρα φή της ΣΣΕ.

Εγι νε μία πο λύ κα λή συ ζή τη ση γύ ρω
από την αγω νι στι κή στά ση που χρειά ζε -
ται να υιο θε τή σουν οι για τροί και απο φα -
σί στη κε ύστε ρα από πρό τα ση της Πρω -
το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ- Νυ στέ ρι να προ χω -
ρή σου με στην 24ωρη μα ζί με την ΠΟ Ε -
ΔΗΝ σαν απά ντη ση στον Αβρα μό που λο.
Απο τέ λε σμα ήταν να τυ πω θεί αφί σα και
προ κή ρυ ξη που κα λού σε όλους τους
για τρούς στην απερ γία, ενώ δό θη κε και
συ νέ ντευ ξη τύ που. Tο απο τέ λε σμα ήταν

την πα ρα μο νή της απερ γί ας η εφη με ρί -
δα Αγ γε λιο φό ρος της Θεσ σα λο νί κης να
κυ κλο φο ρή σει με πρω το σέ λι δο τα προ -
βλή μα τα των νο σο κο μεί ων της Θεσ σα λο -
νί κης και την απερ γία κα θώς και ένα δι -
σέ λι δο αφι έ ρω μα.

Την ημέ ρα της συ γκέ ντρω σης έξω από
το ΔΥ ΠΕ στην Αρι στο τέ λους ορ γα νώ σα με
ένα χά πε νιγκ όπου μοι ρά ζα με κου λού ρια
στους πε ρα στι κούς μα ζί με ένα μι κρό κεί -
με νο, δεί χνο ντας συμ βο λι κά τι έχουν πά -
ρει οι για τροί από τον υπουρ γό Υγεί ας τό -
σο σε προ σλή ψεις όσο και σε αυ ξή σεις.
Ηταν μία πο λύ κα λή πρω το βου λία που
την αγκά λια σαν κυ ρί ως ει δι κευό με νοι. 

Μέ σα σε όλη αυ τή την κι νη το ποί η ση
ανοί ξα με τη συ ζή τη ση και για την κα μπά -
νια για το κα τέ βα σμα της ρι ζο σπα στι κής
Αρι στε ράς , σε μία προ σπά θεια να εκ -
φρα στεί και κί νη μα των νο σο κο μεια κών
για τρών σε αυ τές τις εκλο γές. Μέ χρι
στιγ μής το κεί με νο της πρω το βου λί ας
έχουν υπο γρά ψει αρ κε τοί για τροί της
ΕΝΙΘ και το επό με νο άμε σο ρα ντε βού εί -
ναι στην αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση
της Θεσ σα λο νί κης. 

Γιάν νης Κού τρας, μέ λος 

νο σο κο μεια κής επι τρο πής Ιπ πο κρά τειου    

Συμβασιούχοι Δήμων και YΠ.ΠO.

Φειδίου 14-16
τηλ. 210 52 47 584
marxistiko@yahoo.gr
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Tην 76η Γε νι κή της Συ νέ λευ ση
πραγ μα το ποιεί από τις 22 έως τις 24
Iο υ νίου η Δι δα σκα λι κή Oμο σπον δία
Eλ λά δος. Eί ναι μια κρί σι μη δια δι κα -
σία για ολό κλη ρο το κί νη μα της Παι -
δεί ας που με τις απερ γί ες, τις κα τα -
λή ψεις και τις δια δη λώ σεις βρέ θη κε
φέ τος στην πρώ τη γραμ μή της σύ -
γκρου σης με τις νε ο φι λε λεύ θε ρες
επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης Kα ρα -
μαν λή.

Στο κέ ντρο της φε τι νής Συ νέ λευ -
σης της ΔOE βρί σκε ται η απερ γία
των έξι εβδο μά δων το φθι νό πω ρο,
που συ νέ χι σε με τά τις φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις του κα λο και ριού τον
αγώ να για δη μό σια και δω ρε άν Παι -
δεία, ξε σή κω σε τους μα θη τές να
βγουν σε κα τα λή ψεις και συ νέ βα λε
στην πρώ τη ανα βο λή της ανα θε ώ -
ρη σης του άρ θρου 16. Eί ναι η πρώ -
τη φο ρά με τά τη λή ξη της απερ γί ας
που ο κλά δος θα συ ζη τή σει για αυ -
τή τη με γά λη μά χη και τα συ μπε ρά -
σμα τά της. H συ ζή τη ση για τους λό -
γους που έκλει σε η απερ γία, για το
αν αυ τή η από φα ση αντα πο κρι νό ταν
στη διά θε ση της βά σης των δα σκά -
λων, για το αν έγι ναν λά θη στον

τρό πο ορ γά νω σης του αγώ να,
χρειά ζε ται να ανοί ξει ου σια στι κά.

Πά νω σε αυ τή τη συ ζή τη ση χρειά -
ζε ται να απο φα σι στεί η συ νέ χεια
του κι νή μα τος. Aπό μια σει ρά Συλ -
λό γους Δα σκά λων εκλέ χτη καν σύ νε -
δροι που δι εκ δι κούν την κή ρυ ξη της
7ης βδο μά δας απερ γί ας το Σε πτέμ -
βρη. Eνώ σύσ σω μος ο Σύλ λο γος
Δα σκά λων Kο ρυ δαλ λού-Aγί ας Bαρ -
βά ρας κα λεί με την από φα ση της
τε λευ ταί ας γε νι κής του συ νέ λευ σης
τη ΔOE να κη ρύ ξει σα συ νέ χεια
5νθή με ρες επα να λαμ βα νό με νες
απερ γί ες. Eί ναι μια πρό τα ση που
μπο ρεί να ξα να βγά λει στο δρό μο το
κί νη μα και να ανα δεί ξει και πά λι όλα
τα αι τή μα τα του κλά δου. Για αυ ξή -
σεις με 1400 κα τώ τα το μι σθό, για
μα ζι κούς διο ρι σμούς με κα τάρ γη ση
των ωρο μι σθί ων και των ανα πλη ρω -
τών, για 20 μα θη τές ανά τμή μα στα
δη μο τι κά και 15 στα νη πια γω γεία,
για αύ ξη ση της χρη μα το δό τη σης
της παι δεί ας.

H Γιαν νά κου συ νε χί ζει τις επι θέ -
σεις στην Πρω το βάθ μια Eκ παί δευ ση
με τε λευ ταία την σκαν δα λώ δη ρύθ -
μι ση πα ρά δο σης των δη μό σι ων νη -

πια γω γεί ων στους ιδιώ τες. Kαι την
ίδια στιγ μή, αντί για διο ρι σμούς, κα -
ταρ γεί ορ γα νι κές θέ σεις στα δη μο -
τι κά. Aπέ να ντι στις νέ ες προ σπά θει -
ες ιδιω τι κο ποί η σης της εκ παί δευ -
σης, οι δά σκα λοι πρέ πει να βγουν
επι θε τι κά με τα αι τή μα τά τους που
κερ δί ζουν τη συ μπα ρά στα ση όλων
των ερ γα ζό με νων και της νε ο λαί ας.

Πέρ σι, ήταν ο νι κη φό ρος αγώ νας
των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων που εί -
χε εμπνεύ σει την συ νέ λευ ση της
ΔOE να πά ρει την από φα ση για
5νθή με ρη απερ γία το Σε πτέμ βρη και
να οδη γή σει τον κλά δο στην ιστο ρι -
κή απερ γία διαρ κεί ας. Φέ τος εί ναι οι
δά σκα λοι που μπο ρούν να παί ξουν
το ρό λο του πυ ρο δό τη για ένα νέο
πα νεκ παι δευ τι κό κί νη μα την επό με -
νη χρο νιά. H κή ρυ ξη της 7ης βδο μά -
δας απερ γί ας θα ανοί ξει το δρό μο
να βγει μια αντί στοι χη από φα ση από
το συ νέ δριο της OΛ ME που ακο λου -
θεί. Θα ξε ση κώ σει ξα νά τους μα θη -
τές και θα δώ σει έμπνευ ση σε φοι -
τη τές και πα νε πι στη μια κούς που εί -
ναι σε θέ ση μά χης ενά ντια στην
εφαρ μο γή του νό μου πλαί σιο να συ -
ντο νι στούν μα ζί τους.

«Οκτώ βριο, Οκτώ βριο έρ χο νται
εκλο γές, χω ρίς μο νι μο ποί η ση θα φά τε
καρ πα ζι ές». Σα φείς εί ναι οι προ θέ σεις
των ερ γα ζο μέ νων στο πρό γραμ μα
«Βο ή θεια στο Σπί τι». Κι επει δή ο Οκτώ -
βρης εί ναι μα κριά, ξε κί νη σαν με αγώ -
νες να δι εκ δι κούν το δι καίω μα τους
στη μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά τώ ρα,
με 48ωρη πα νελ λα δι κή απερ γία στις
14-15 Ιο ύ νη και συ γκε ντρώ σεις σε
Αθή να, Θεσ σα λο νί κη και άλ λες πό λεις. 

Στη Θεσ σα λο νί κη, μα ζευ τή κα με στο
άγαλ μα Βε νι ζέ λου πά νω από 200 άτο μα
(και από δή μους των γει το νι κών νο μών)
και κά να με μία δυ να μι κή συ γκέ ντρω ση
και πο ρεία για να ζη τή σου με το αυ το νό -
η το: να μην κλεί σει ένα πρό γραμ μα
πρω το βάθ μιας πε ρί θαλ ψης και κοι νω νι -
κής πο λι τι κής, από λυ τα απα ραί τη το
στις 100.000 επω φε λού με νους που εξυ -
πη ρε τεί. «Η κυ βέρ νη ση δί νει ένα 14μη -
νο πα ρά τα ση μό νο για να ξε πε ρά σει τις
εκλο γές-το θε ω ρού με κο ροϊ δία και της
το γυ ρί ζου με πί σω. Αφού βρή καν λε φτά
για 14 μή νες για τί δε μπο ρούν να βρουν
στη συ νέ χεια; Δεν θα αφή σου με ού τε
να το κλεί σουν ού τε να το ιδιω τι κο ποιή -
σουν. Ζη τά με στα θε ρές δο μές, με τα -
τρο πή των συμ βά σε ων σε αο ρί στου κι
έντα ξή μας στους δή μους», μας εί πε ο
πρό ε δρος του σω μα τεί ου Β.σ.Σ. Κ. Μα -
κε δο νί ας, Πα να γι ώ της Πα ρα δέ λης. Και
στο υπουρ γείο Μα κε δο νί ας-Θρά κης
(που δε βρι σκό ταν κα νείς αρ μό διος)
συ νέ χι σε: «να το ξέ ρουν εμείς θα μεί -
νου με εδώ στη δου λε ιά κι αυ τοί θα πά -
νε σπί τι τους». 

Εκτός από την απει λή της από λυ σης
(αφού οι συμ βά σεις μας λή γουν τέ λος
Ιο ύ νη) οι πε ρισ σό τε ροι συ νά δελ φοι εί -
ναι απλή ρω τοι για 3 εώς 10 μή νες. Αυ -
τή την εξορ γι στι κή κα τά στα ση ζού με
όχι μό νο στα προ γράμ μα τα αλ λά και
όλοι οι ερ γα ζό με νοι στις Δη μο τι κές
Επι χει ρή σεις. Κι εκεί η πι θα νό τη τα
από λυ σης εί ναι με γά λη αφού ο Κώ δι -
κας της ΚΕΔ ΚΕ που ψη φί στη κε πέρ σι
προ βλέ πει κλεί σι μο και ιδιω τι κο ποί η ση
των Δη μο τι κών Επι χει ρή σε ων. Κι εδώ η
κυ βέρ νη ση έδω σε «πα ρά τα ση ζω ής»
για ένα εξά μη νο- κι εδώ οι ερ γα ζό με -
νοι έχουν κα τα λά βει ότι εί ναι προ ε κλο -
γι κή κο ροϊ δία. Ετσι ξε κι νή σα με συ νε -
λεύ σεις σε κά θε Δή μο και απαι τού με
από τους Δη μάρ χους να ξε κα θα ρί σουν
τις προ θέ σεις τους, να πλη ρω θούν
άμε σα όλα τα χρω στού με να και να μην
απο λυ θεί κα νέ νας. Κα θα ριό τη τα, κη -
που ροί, κα θη γη τές ωδεί ων και άλ λων
πο λι τι στι κών τμη μά των, νη πια γω γοί,
και βρε φο νη πιο κό μοι, προ γράμ μα τα
ΟΛΟΙ κα λύ πτου με «πά γιες και διαρ κείς
ανά γκες», κα νείς δεν μπο ρεί να θε ω -
ρη θεί πλε ο νά ζον προ σω πι κό. Πα ράλ -
λη λα ξε κι νά με και εξορ μή σεις σε κε -
ντρι κές πλα τεί ες όπου μοι ρά ζου με την
προ κή ρυ ξή μας κι ενη με ρώ νου με τον
κό σμο. 

Οι ερ γα ζό με νοι στους Δή μους και
στις Δη μο τι κές Επι χει ρή σεις έχου με τη
δύ να μη να ρί ξου με πολ λές καρ πα ζι ές
στην κυ βέρ νη ση. Τώ ρα εί ναι η ευ και -
ρία ενω μέ νοι να πα λέ ψου με για το δι -
καίω μα στη δου λε ιά. 

Νί κος Χα τζά ρας, «Βο ή θεια στο

Σπί τι» Αμπε λο κή πων Θεσ σα λο νί κης       

Σ
τις 9 Ιο ύ νη βρέ θη κα στο Πε δίο Άρε -
ως, στη συ νέ λευ ση της Επι τρο πής
Πρω το βου λί ας για τη Ρι ζο σπα στι κή

Αρι στε ρά. Η μα ζι κή συμ με το χή στο πρώ το
κά λε σμα, πε ρί που 1000 άτο μα, δεί χνει κα τά
την άπο ψή μου την ωρι μό τη τα του εγ χει ρή -
μα τος, που προ βά λει από την ρι ζο σπα στι -
κο ποί η ση του κό σμου, από την πε ρίο δο
1999 έκρη ξη στο Σιάτλ και την πο ρεία του
αντι κα πι τα λι στι κού και αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος Πρά γα, Γέ νο βα, Φλω ρε ντία, πα γκό -
σμια 15 Φλε βά ρη, Αθή να αλ λά και την πο -
ρεία του ερ γα τι κού και φοι τη τι κού κι νή μα -
τος στην Ελ λά δα ιδιαί τε ρα τον τε λευ ταίο
χρό νο με τις μά χες στην παι δεία. 

Από την άπο ψη αυ τή, η συ γκε κρι μέ νη
πρω το βου λία δεν μπο ρεί να χα ρα κτη ρι στεί
ως προ σπά θεια από τα πά νω, αλ λά μια ώρι -
μη ενέρ γεια που επι βάλ λε ται από την πί ε ση
της κοι νής δρά σης των πιο ρι ζο σπα στι κών
τμη μά των της κοι νω νί ας όπως φά νη κε πο -
λύ έντο να το τε λευ ταίο διά στη μα. Η πα -
ρου σία στη συ νέ λευ ση πολ λών ανέ ντα χτων
αρι στε ρών αλ λά και των πε ρισ σό τε ρων ορ -
γα νώ σε ων της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς
δεί χνει τον εν δια φέ ρον που υπάρ χει. Η
προ σπά θεια κά ποιων ηγε τών από αυ τές να
δη μιουρ γή σουν ρήγ μα τα και εμπό δια στην
προ σπά θεια αυ τή, το μό νο που απο δει κνύ -
ουν εί ναι ο πα νι κός τους ότι δεν μπο ρούν
να ελέγ ξουν τον κό σμο που το προ η γού με -
νο διά στη μα θε ω ρού σαν ότι έλεγ χαν. Δεί -
χνει επί σης ότι ο κό σμος μπο ρεί να βρί σκε -
ται πο λύ πιο μπρο στά από τις κά θε λο γής
ηγε σί ες, ακό μα και αν αυ τές εκ φρά ζουν
ορ γα νώ σεις της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς.  

Η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά έχει συ γκε κρι -
μέ να χα ρα κτη ρι στι κά και απο τε λεί ται από
όλες εκεί νες τις δυ νά μεις που έχουν ως κύ -
ριο γνώ ρι σμά τους την πά λη για την επα να -
στα τι κή αλ λα γή της κοι νω νί ας, την ανα τρο -
πή του εκ με ταλ λευ τι κού κα πι τα λι στι κού συ -
στή μα τος, μα κριά από λο γι κές δια χεί ρι σης
και με ταρ ρύθ μι σης του συ στή μα τος. Έτσι
σε αυ τή τη συ γκυ ρία, έχου με την ευ θύ νη
να προ ω θή σου με την ιδέα της κοι νής δρά -
σης, να ξε πε ρά σου με τους εαυ τούς μας
και τα κολ λή μα τά μας. Το εύ κο λο εί ναι να
το νί ζου με τις δι α φο ρές μας, το δύ σκο λο να
ενώ σου με τις δυ νά μεις μας και μέ σα από
τη δι α φο ρε τι κό τη τά μας, να χτί σου με την
αρι στε ρά του μέλ λο ντος. Η Αρι στε ρά πά -
ντο τε ήταν ο δύ σκο λος δρό μος γι’ αυ τό και
ο πιο γο η τευ τι κός. Όσοι δεν ακο λου θή -
σουν απλώς θα τους προ σπε ρά σου με. 

Στα Γιαν νι τσά ετοι μά ζου με τη δι κή μας
συ νέ λευ ση στις 27/6 στο Ερ γα τι κό Κέ ντρο
και σ’ αυ τή τη συ νέ λευ ση κα λού με όλους
όσους το προ η γού με νο διά στη μα πα λέ ψα -
με μέ σα από την Πρω το βου λία ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και σή -
με ρα μέ σα από την Πρω το βου λία για την
Προ α στια κή σι δη ρο δρο μι κή σύν δε ση του
Ν. Πέλ λας μέ σω Γιαν νι τσών. Κα λού με
όλους όσους ονει ρεύ ο νται μια αρι στε ρά
ανοι χτή στην κοι νω νία που μπο ρεί να παί -
ξει πρω τα γω νι στι κό ρό λο ακό μα και σ’ αυ -
τό το παι χνί δι των εκλο γών, να συμ βάλ -
λουν με τη συμ με το χή τους και να κα τα θέ -
σουν τον προ βλη μα τι σμό τους. 

Μάκης Γεροντίδης, ΓΙΑΝ ΝΙ ΤΣΑ

Νο 772 15

BOHΘEIA 
ΣTO ΣΠITI

H Pιζοσπαστική

Aριστερά 

και οι εκλογές

στα Γιαννιτσά

ΣYNEΔPIO ΔOE

Σε 24ωρη πα νελ λα δι κή απερ γία κα τε βαί νουν οι ερ γα -
ζό με νοι στην Εθνι κή Τρά πε ζα, τη Δευ τέ ρα 25 Ιο ύ νη. Την
απερ γία την κή ρυ ξε ο ΣΥ Ε ΤΕ σαν απά ντη ση στις προ -
κλή σεις της ερ γο δο σί ας που ξε δι πλώ νο νται το τε λευ -
ταίο διά στη μα σε όλα τα μέ τω πα. 

Ενα από τα βα σι κά αι τή μα τα της απερ γί ας εί ναι η
ανά κλη ση της από λυ σης ενός συ να δέλ φου, που έγι νε
κα τά πα ρά βα ση του Κα νο νι σμού Ερ γα σί ας που έχει
υπο γρά ψει ο ΣΥ Ε ΤΕ το 2001 και προ βλέ πει ότι από λυ ση
γί νε ται «μό νο για σο βα ρό λό γο». Αυ τό που προ σπα θεί
να επι τύ χει η ερ γο δο σία εί ναι να «κα το χυ ρώ σει» ότι οι
νε ο προ σλαμ βα νό με νοι ερ γα ζό με νοι μέ σω των δη μό σι ων
δια γω νι σμών, δεν θα έχουν την κά λυ ψη των Συλ λο γι κών
Συμ βά σε ων που έχει υπο γρά χει το σω μα τείο. 

Η δεύ τε ρη πρό κλη ση εί ναι η έντα ξη 1.000 πε ρί που νέ -

ων ερ γα ζό με νων της Εθνι κής στο Επι κου ρι κό του ΙΚΑ
ανα δρο μι κά από 1.1.2005. Εί ναι μια ευ θεία βο λή στα
ασφα λι στι κά δι καιώ μα τα και στα τα μεία των τρα πε ζο ϋ -
πάλ λη λων, μια προ σπά θεια να προ χω ρή σει η εφαρ μο γή
του αντερ γα τι κού νό μου του Αλο γο σκού φη για το ασφα -
λι στι κό των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων. 

Επί σης ο ΣΥ Ε ΤΕ κα ταγ γέ λει την σκαν δα λώ δη πρό σλη -
ψη «στε λε χών από την αγο ρά» που βα φτί ζο νται «ει δι κοί
συ νερ γά τες» και «ει δι κοί σύμ βου λοι» με πα χυ λές αμοι -
βές. 

Κα μιά από αυ τές τις προ κλή σεις δεν πρέ πει να πε ρά -
σει. Οι τρα πε ζο ϋ πάλ λη λοι ήταν από τους πρώ τους κλά -
δους που ήρ θαν σε με τω πι κή σύ γκρου ση με την κυ βέρ -
νη ση της ΝΔ την άνοι ξη και το κα λο καί ρι του 2005. Σή -
με ρα που αυ τή η κυ βέρ νη ση βρί σκε ται σε κρί ση, πρέ πει
να συ νε χί σουν ακό μα πιο δυ να μι κά στον ίδιο δρό μο. 

Τ η Δευ τέ ρα 11 Ιο ύ νη στις 7μμ στη δια σταύ ρω ση
Κων στα ντι νου πό λε ως και Ιε ράς Οδού έγι νε συ γκέ -

ντρω ση κα τοί κων της πε ριο χής, που δι εκ δι κούν την
άμε ση υπο γειο ποί η ση των γραμ μών του προ α στια κού
και την με τα τρο πή της πε ριο χής σε πάρ κο. Με σύν θη -
μα «Οχι υπό γειες ζω ές. Ναι υπό γειες γραμ μές» συ γκε -
ντρώ θη καν πά νω από 200 άτο μα όπου απέ κλει σαν την
κυ κλο φο ρία για δύο ώρες. 

Οι κά τοι κοι αντι δρούν στα σχέ δια για επέ κτα ση των
σι δη ρο δρο μι κών γραμ μών που θα υπο βαθ μί σει ακό μα
πε ρισ σό τε ρο την πε ριο χή. Στό χος εί ναι η μία από τις

γραμ μές να εξυ πη ρε τεί τον προ α στια κό με την υπό -
σχε ση ότι θα υπο γειο ποι η θεί σε μία δε κα ε τία. Επι πλέ -
ον σε όλη αυ τή την από στα ση προ βλέ πο νται ελά χι στες
δια βά σεις  για τους πε ζούς με απο τέ λε σμα να κά νει τη
με τα κί νη σή τους από το ένα ρεύ μα στο άλ λο σχε δόν
αδύ να τη. Το σχέ διο έχει απορ ρι φθεί ακό μα και με από -
φα ση του Αρεί ου Πά γου. H Επι τρο πή Κα τοί κων που
έχει συ στα θεί  συ γκε ντρώ νει υπο γρα φές και πρό κει ται
να προ χω ρή σει σε νέα κι νη το ποί η ση το επό με νο διά -
στη μα.

Σπύ ρος Στάϊ κος

EΘNIKH TPAΠEZA



Ε
κα το ντά δες ερ γα ζό με νοι των Ναυ πη γεί ων
Σκα ρα μα γκά δια δή λω σαν έξω από το
υπουρ γείο Απα σχό λη σης την Τρί τη 19 Ιο ύ -

νη το πρωί. «Πάρ τε πί σω τις απο λύ σεις» και «κά -
τω τα χέ ρια από τα ναυ πη γεία» ήταν τα συν θή μα -
τα που φώ να ζαν. Οι ερ γά τες του Σκα ρα μα γκά
απαι τούν να ανα κλη θούν οι 12 απο λύ σεις που
ανα κοί νω σε στις 31 Μάη η ερ γο δο σία και από την
κυ βέρ νη ση να «στα μα τή σει να κά νει τον Πό ντιο
Πι λό το» όπως έγρα φε ένα πλα κάτ που κρα τού σε
ένας απερ γός. 

Αντι προ σω πεία του σω μα τεί ου συ να ντή θη κε με
τον Για κου μά το, ο οποί ος εί πε ότι «θα ασκή σει πι -
έ σεις στην εται ρεία» λό για του αέ ρα δη λα δή. Την
Πα ρα σκευή η διοί κη ση του σω μα τεί ου θα έχει
συ νά ντη ση με τον πρό ε δρο των Ναυ πη γεί ων και
την Δευ τέ ρα θα γί νει νέα συ νά ντη ση στο υπουρ -
γείο Απα σχό λη σης και με τά η διοί κη ση του σω μα -
τεί ου θα απο φα σί σει για τα επό με να βή μα τα. 

Οι απερ γοί του Σκα ρα μα γκά υπο δέ χτη καν με
χει ρο κρο τή μα τα και με το σύν θη μα «ερ γά τες
ενω μέ νοι πο τέ νι κη μέ νοι» τους απερ γούς του Σω -
μα τεί ου Μι σθω τών Τε χνι κών που έκα ναν απερ γία
και συ γκέ ντρω ση έξω από το υπουρ γείο την ίδια
ώρα. «Εί μαι νέ ος ερ γα ζό με νος στο ναυ πη γείο και
δεν θέ λω να ζω κά τω από το άγ χος της από λυ -
σης» μας εί πε ο Γιώρ γος «Η εται ρεία εκ βιά ζει και
η κυ βέρ νη ση σφυ ρί ζει κλέ φτι κα. Ολοι συμ με τέ -

χου με στις κι νη το ποιή σεις μέ χρι να παρ θούν πί -
σω οι απο λύ σεις.»

Η συ γκέ ντρω ση έξω από το υπουρ γείο Απα -
σχό λη σης συ νο δεύ τη κε με εξά ω ρη στά ση ερ γα -
σί ας από την έναρ ξη της βάρ διας, ώστε να γε μί -
σουν τα πούλ μαν και να κα τέ βουν οι απερ γοί στο
κέ ντρο της Αθή νας. Η 19 Ιο ύ νη ήταν η δεύ τε ρη
μέ ρα κι νη το ποί η σης για τους ερ γα ζό με νους των
ναυ πη γεί ων Σκα ρα μα γκά. Την προ η γού με νη μέ -
ρα, Δευ τέ ρα 18 Ιο ύ νη, οι ερ γα ζό με νοι έκα ναν δυο
τρί ω ρες στά σεις ερ γα σί ας, από τις 12.30 μέ χρι
τις 3 το με ση μέ ρι και από τις 3 το με ση μέ ρι μέ χρι
τις 5.30 το από γευ μα. 

Στη διάρ κεια της πρώ της τρί ω ρης στά σης το
σω μα τείο ορ γά νω σε συ ναυ λία δια μαρ τυ ρί ας, έξω
από την πύ λη Β του ναυ πη γεί ου. 

Tραγούδια

Εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι και ερ γα ζό με νες
στο ναυ πη γείο, κά τω από έναν καυ τό ήλιο
άκου σαν για ώρα τους Ανα στα σία Μου τσά τσου,
Πα ντε λή Θα λασ σι νό και Μα νό λη Πυ ρο βο λά κη
να εκ φρά ζουν με τα τρα γού δια την συ μπα ρά -
στα σή τους στον αγώ να των ερ γα τών του ναυ -
πη γεί ου. Με ρυθ μι κά χει ρο κρο τή μα τα και σφιγ -
μέ νες γρο θι ές οι απερ γοί απα ντού σαν στα τρα -
γού δια δη λώ νο ντας την απο φα σι στι κό τη τά τους
να συ νε χί σουν ενω μέ νοι ενά ντια στους εκ βια -

σμούς της ερ γο δο σί ας. 

Ο Βα σί λης Κα ρα κί τσος, γραμ μα τέ ας του σω -
μα τεί ου του Σκα ρα μα γκά μας εί πε: «Η εται ρεία
έκα νε 12 απο λύ σεις και εκ βιά ζει για ακό μα 100
απο λύ σεις. Θέ λει να πά ρει χρή μα τα μέ σω πι έ σε -
ων στην κυ βέρ νη ση για την πα ρα λα βή του υπο -
βρύ χιου Πα πα νι κο λής. Από την άλ λη η κυ βέρ νη -
ση λέ ει � σας χρω στά με λε φτά μας χρω στά τε έρ -
γο� . Από τα 2 δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ που ήταν συ -
νο λι κά η πα ραγ γε λία των υπο βρυ χί ων, η εται ρεία
έχει πά ρει το 1.5 και δεν έχει πα ρα δώ σει κα νέ να
υπο βρύ χιο! Υπάρ χει δη λα δή πε ρί πτω ση να τα πά -
ρουν όλα τα χρή μα τα και με τά να πα ρα τή σουν τα
ναυ πη γεία και να φύ γουν. Εμείς με τις κι νη το -
ποιή σεις μας, τις στά σεις ερ γα σί ας, τα κλει σί μα -
τα του δρό μου, τη ση με ρι νή συ ναυ λία, κά νου με
γνω στό το πρό βλη μα και πι έ ζου με για λύ ση. Θα
συ νε χί σου με.» 

Η γερ μα νι κή πο λυε θνι κή Thys sen Krupp Group
έχει ου σια στι κά υπό τον έλεγ χό της τα ναυ πη γεία
Σκα ρα μα γκά εδώ και κά μπο σα χρό νια και η μό νι -
μη τα κτι κή της εί ναι να εκ βιά ζει με κλεί σι μο τμη -
μά των και απο λύ σεις για να απο σπά ει χρή μα τα
από τις πα ραγ γε λί ες του δη μο σίου, ιδιαί τε ρα τις
στρα τιω τι κές δα πά νες. 

Η κυ βέρ νη ση παί ζει τα δι κά της παι χνί δια με
την εται ρεία, πα ζα ρεύ ει και της κά νει τα χα τή ρια,
ρί χνο ντας τα βά ρη στις πλά τες των ερ γα ζό με νων.

Ο Αλο γο σκού φης, ο Μεϊ μα ρά κης, ο Για κου μά τος,
πα ρι στά νουν τους «Πό ντι ους Πι λά τους» δη λα δή
σταυ ρώ νουν κυ ριο λε κτι κά τους ερ γα ζό με νους
στον Σκα ρα μα γκά. Αλ λω στε στο πρό γραμ μα της
ΝΔ εί ναι η απε λευ θέ ρω ση των απο λύ σε ων, η διά -
λυ ση των ερ γα σια κών σχέ σε ων και το χτύ πη μα
των συλ λο γι κών συμ βά σε ων, ιδιαί τε ρα στα πιο
συν δι κα λι σμέ να τμή μα τα της ερ γα τι κής τά ξης,
όπως εί ναι το Ναυ πη γείο του Σκα ρα μα γκά.

Οι ερ γα ζό με νοι του Σκα ρα μα γκά το 1994-95 εί -
χαν δώ σει ένα σκλη ρό αγώ να ενά ντια στην ιδιω τι -
κο ποί η ση που προ ω θού σε η τό τε κυ βέρ νη ση Ση -
μί τη. Τα επό με να χρό νια οι κυ βερ νή σεις του ΠΑ -
ΣΟΚ κα τά φε ραν να σπρώ ξουν βή μα-βή μα τα ναυ -
πη γεία στα χέ ρια των αρ πα κτι κών της αγο ράς.
Αλ λά δεν κα τά φε ραν να δια λύ σουν ού τε τον συν -
δι κα λι σμό ού τε τις πε ρισ σό τε ρες από τις κα τα -
κτή σεις των ερ γα ζό με νων. 

Σή με ρα, οι ερ γά τες του Σκα ρα μα γκά δεν πρό -
κει ται να επι τρέ ψουν ού τε στην Thys sen ού τε
στην ΝΔ να γυ ρί σουν πί σω τα ρο λόι στην επο χή
του Νιάρ χου και της πλή ρους ερ γο δο τι κής αυ -
θαι ρε σί ας. Συ νε χί ζο ντας και κλι μα κώ νο ντας τις
κι νη το ποιή σεις μπο ρούν να επι βά λουν την ανά -
κλη ση των απο λύ σε ων και το στα μά τη μα των εκ -
βια σμών. 

Λέανδρος Mπόλαρης

KYBEPNHΣH 
& EPΓOΔOΣIA 
PIXNOYN TA BAPH
ΣTOYΣ EPΓAZOMENOYΣ

Συμπαράσταση στους
εργάτες του Σκαραμαγκά
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