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TOYPKIA - Oι εκλογές έβγαλαν νικητή τον Eρντογάν

Tώρα πρέπει 
να μιλήσει η Aριστερά!
Τ

ο Κόμ μα Δι καιο σύ νης και Ανά -
πτυ ξης (AKP) του Ρε τζέπ Τα γίπ
Ερ ντο γάν επα νε κλέ χθη κε στην

κυ βέρ νη ση της Τουρ κί ας πε τυ χαί νο -
ντας σα ρω τι κή νί κη στις εκλο γές της
22 Ιο ύ λη. Ο Ρό νι Μαρ γκό λις, από το
αδελ φό κόμ μα του ΣΕΚ στην Τουρ κία,
DSIP, γρά φει στην αντα πό κρι ση που
μας έστει λε: “Η αύ ξη ση στο πο σο στό
του AKP από 34% το 2002 σε 47% ήταν
μια ξε κά θα ρη απά ντη ση από το εκλο γι -
κό σώ μα ενά ντια στις προ σπά θει ες του
στρα τού να επη ρε ά σει τα εκλο γι κά
απο τε λέ σμα τα. Το τε λε σί γρα φο που
έβγα λε ο στρα τός στα τέ λη του Απρί -
λη, προ ει δο ποιώ ντας ενά ντια στον κίν -
δυ νο του Ισλάμ, γύ ρι σε προ φα νώς
μπού με ρανγκ. Το ίδιο έπα θε και η
στρα τη γι κή των σο σιαλ δη μο κρα τών να
στη ρί ξουν την προ ε κλο γι κή τους εκ -
στρα τεία στον εθνι κι σμό και την τρο -
μοϋ στε ρία για το Ισλάμ και τους Κούρ -
δους. Το Λαϊ κό Ρε που μπλι κα νι κό Κόμ -
μα (CHP) του Ντε νίζ Μπαϊ κάλ δεν έκα -
νε τί πο τα άλ λο πα ρά να υπο θάλ πει το
κυ νή γι μα γισ σών, χω ρίς απο τέ λε σμα.
Το πο σο στό του κόμ μα τος έμει νε γύ ρω
στο 20% όπως και το 2002.

Αντί θε τα με τις πε ρα σμέ νες εκλο -
γές, το όριο του 10% το πέ ρα σε ένα
ακό μη κόμ μα. Το φα σι στι κό Κόμ μα
Εθνι κι στι κής Δρά σης (MHP) εί χε πά ρει
8% το 2002 και δεν εί χε βγά λει βου -
λευ τές. Τώ ρα πή ρε 14%, όμως η αύ ξη -
ση στις ψή φους ήρ θε από άλ λα ακρο -
δε ξιά κόμ μα τα, όχι από αύ ξη ση της
επιρ ρο ής των φα σι στών. Μία ακό μη
ση μα ντι κή εξέ λι ξη ήταν η εκλο γή 23
Κούρ δων βου λευ τών. Αυ τό επι τεύ χθη -
κε κα θώς μέ λη του κουρ δι κού Κόμ μα -
τος της Δη μο κρα τι κής Κοι νω νί ας
(DSP) κα τέ βη καν ως ανε ξάρ τη τοι υπο -
ψή φιοι, γλι τώ νο ντας έτσι το όριο του
10%, το οποίο έχει θε σπι στεί ακρι βώς
για να μην μπο ρούν να μπουν οι Κούρ -
δοι στη Βου λή! Το αντι δη μο κρα τι κό
όριο του 10% δια λύ θη κε στην πρά ξη.”

Το DSIP (Επα να στα τι κό Σο σια λι στι -
κό Ερ γα τι κό Κόμ μα) έπαι ξε κε ντρι κό
ρό λο στη στή ρι ξη δύο υπο ψη φιο τή των
της Αρι στε ράς. Και σε αυ τές τις πε ρι -
πτώ σεις, οι υπο ψή φιοι κα τέ βη καν ως
ανε ξάρ τη τοι, για τί στους ανε ξάρ τη -
τους δεν ισχύ ει το όριο του 10%. Ετσι
ο Ου φούκ Ου ράς, παίρ νο ντας 3,7%
στην δεύ τε ρη από τις τρεις πε ρι φέ ρει -
ες της Πό λης, εκλέ χθη κε βου λευ τής.
Ο Μπα σκίν Οράν, που κα τέ βαι νε υπο -
ψή φιος στην πρώ τη πε ρι φέ ρεια της
Πό λης πή ρε πά νω από 2%, ένα πο λύ
κα λό απο τέ λε σμα που δεν αρ κεί όμως
για να μπει στη Βου λή.

Σύμ φω να με τους συ ντρό φους, η
προ ε κλο γι κή κα μπά νια για τους δύο

αρι στε ρούς υπο ψή φιο υς ήταν πρω τό -
γνω ρα ζω ντα νή και πε τυ χη μέ νη. Νέ οι
και πα λιό τε ροι αγω νι στές της Αρι στε -
ράς νιώ θουν με τά και από τα κα λά
απο τε λέ σμα τα γε μά τοι αι σιο δο ξία για
να ξε κι νή σει μια συ νο λι κό τε ρη δια δι κα -
σία για ανα σύν θε ση της Αρι στε ράς
στην Τουρ κία.

Σί γου ρα θα έχουν να δώ σουν πολ -
λές μά χες, απέ να ντι στη νέα κυ βέρ νη -
ση του Ερ ντο γάν. Για τί κά θε άλ λο πα -
ρά ρό δι να προ μη νύ ο νται τα πράγ μα τα.
Οι ανα λυ τές και οι εφη με ρί δες στην
Ελ λά δα πα ρου σιά ζουν τα απο τε λέ σμα -
τα ως “χα στού κι απέ να ντι στους στρα -
τη γούς” που ανοί γουν το δρό μο για
ομα λό τη τα. Πριν από με ρι κούς μή νες
η κυ ρί αρ χη πε ρι γρα φή ήταν η μά χη
“της μα ντή λας ενά ντια στην αρ βύ λα”.
Ευ τυ χώς, ξε πε ρά στη κε αυ τή η κα ρι κα -
του ρί στι κη ανά λυ ση. Ολοι έχουν κα τα -
λά βει πλέ ον ότι το κόμ μα του Ερ ντο -
γάν απέ χει πο λύ από το να χα ρα κτη ρί -
ζε ται “ισλα μι στι κό” και ότι ο κό σμος
δεν ψη φί ζει μα ζι κά το AKP για τί θέ λει
να επι βλη θεί η “σα ρία”. Ομως το να
πα ρου σιά ζε ται ο Ερ ντο γάν ως η λύ ση
στα προ βλή μα τα της Τουρ κί ας, απέ χει
ακό μη πε ρισ σό τε ρο από την αλή θεια.

Ο κό σμος ψή φι σε τον Ερ ντο γάν,
ενά ντια στις απει λές για πρα ξι κό πη μα,
ελ πί ζο ντας σε πε ρισ σό τε ρη δη μο κρα -
τία και δι καιώ μα τα. Ψή φι σε Ερ ντο γάν
και για τί ελ πί ζει ότι το AKP μπο ρεί να
δια σφα λί σει κα λύ τε ρα την ει ρή νη, έχο -
ντας απέ να ντι κόμ μα τα σαν το “σο -
σιαλ δη μο κρα τι κό” CHP και το φα σι στι -
κό MHP που κρυ φά ή φα νε ρά πα νη γύ -
ρι ζαν όταν δο λο φο νή θη κε ο Αρ μέ νιος
δη μο σιο γρά φος Χραντ Ντινκ, στή ρι ξαν

τις προ βο κά τσιες του στρα τού και κα -
τη γο ρούν τον Ερ ντο γάν ότι εί ναι συμ -
βι βα στι κός προς τους Κούρ δους. Αντί -
στοι χα στον το μέα της οι κο νο μί ας, η
δια κυ βέρ νη ση Ερ ντο γάν έχει ταυ τι στεί
με την οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη και στα θε -
ρο ποί η ση, με τά από μια μα κρό χρο νη
κρί ση επί “κε μα λι κών” κυ βερ νή σε ων.

Iδιωτικοποιήσεις

Οι ελ πί δες όμως αυ τές έρ χο νται σε
αντί θε ση με την πραγ μα τι κό τη τα. Το
Κόμ μα του Ερ ντο γάν δεν εί ναι κόμ μα
των κα τα πιε σμέ νων, αλ λά της άρ χου -
σας τά ξης. Οπως εξη γεί ο Ρό νι Μαρ -
γκό λις: “Το AKP απο δεί χθη κε τα τε -
λευ ταία πέ ντε χρό νια ότι δεν έχει να
κά νει σε τί πο τα με το Ισλάμ, αλ λά έχει
σε πολ λά να κά νει με τον νε ο φι λε λευ -
θε ρι σμό, το Διε θνές Νο μι σμα τι κό Τα -
μείο και τους με γά λους επι χει ρη μα τί -
ες. Δεν απο τε λεί έκ πλη ξη ότι η T� SI AD
(ο τουρ κι κός ΣΕΒ) ένιω θε ανα κού φι ση
με τά τα εκλο γι κά απο τε λέ σμα τα. Η
επα νε κλο γή του AKP με άνε τη πλειο -
ψη φία ση μαί νει τη συ νέ χι ση της οι κο -
νο μι κής και πο λι τι κής στα θε ρό τη τας,
και πρό σω ολο τα χώς για ιδιω τι κο ποιή -
σεις και “με ταρ ρυθ μί σεις” στο σύ στη -
μα υγεί ας, την κοι νω νι κή ασφά λι ση και
την παι δεία”.

Ακό μη και αυ τές οι ελ πί δες των αφε -
ντι κών εί ναι πο λύ τρα βηγ μέ νες. Το
AKP πα ρέ λα βε την εξου σία το 2002 με
την Τουρ κία να έχει χτυ πη θεί άσχη μα
από κρί σεις το 1997, το 2000 και το
2001. Η λί ρα εί χε κα ταρ ρεύ σει. Το
1995 χρεια ζό σουν 45 χι λι ά δες λί ρες
για ένα δο λά ριο. Το 2001 χρεια ζό σουν
1.650.000 λί ρες. Η νέα κυ βέρ νη ση

ανα γκά στη κε να κό ψει έξι μη δε νι κά
από το νό μι σμα για να φτιά ξει την νέα
τουρ κι κή λί ρα. Αξιο ποί η σε την άνο δο
της πα γκό σμιας χρη μα τα γο ράς που
ξε κί νη σε με τά το 2000 και άρ χι σε να
ξα να τρα βά ει κε φά λαια για επεν δύ σεις.
Ση μα ντι κό ρό λο έπαι ξε ότι εί χε κα τα -
φέ ρει να εί ναι με τά από χρό νια μια κυ -
βέρ νη ση που εί χε σχε τι κή εμπι στο σύ -
νη των απλών αν θρώ πων προ σφέ ρο -
ντας ένα διά στη μα στα θε ρό τη τας.
Ετσι έγι νε η πιο γρή γο ρα αναπτυσ σό -
με νη οι κο νο μία του ΟΟ ΣΑ τα τε λευ -
ταία χρό νια.

Ομως η ανά πτυ ξη στη ρί χθη κε κυ ρί -
ως σε μα ζι κό δα νει σμό, ο οποί ος πά λι
στη ρί ζε ται στη διε θνή και την εγ χώ ρια
αι σιο δο ξία. Ετσι το ισο ζύ γιο των τρέ -
χου σων συ ναλ λα γών ανοί γει όλο και
πε ρισ σό τε ρο, ενώ η κα τεύ θυν ση αυ -
τών των επεν δύ σε ων εί ναι επί σης
“φού σκα”, κυ ρί ως χρη μα τι στη ρια κά
προϊό ντα, κα τα σκευ ές και του ρι σμός.
Πρό κει ται για τους πιο ευ ά λω τους το -
μείς στο πα ρα μι κρό τα ρα κού νη μα των
διε θνών χρη μα τι στη ρί ων. Η υπο τί μη ση
της λί ρας έχει αυ ξή σει το κό στος ζω ής
εκτο ξεύ ο ντας το κό στος των ει σα γω -
γών, ενώ η πιο πα ρα δο σια κή βιο μη χα -
νία της Τουρ κί ας, η υφα ντουρ γία δεν
μπό ρε σε να παί ξει αντι σταθ μι στι κό ρό -
λο με εξα γω γές, κα θώς την ίδια πε ρίο -
δο το κε νό κά λυ ψαν οι χώ ρες της Ανα -
το λι κής Ασίας. Το έδα φος της ανά πτυ -
ξης λοι πόν εί ναι πο λύ σα θρό.

Ακό μη πιο εύ θραυ στο εί ναι το διε -
θνές πε ρι βάλ λον. Το Μάρ τη του 2003
οι Αμε ρι κά νοι δέ χθη καν με γά λο πλήγ -
μα, κα θώς το τουρ κι κό κοι νο βού λιο
δεν επέ τρε ψε τη χρή ση των αμε ρι κά νι -

κων βά σε ων για την χερ σαία ει σβο λή
στο Ιράκ μέ σω Τουρ κί ας. Βου λευ τές
του κόμ μα τος του Ερ ντο γάν έκα ναν
ανταρ σία απέ να ντι στη γραμ μή του
κόμ μα τος, την ώρα που το κοι νο βού -
λιο στην Αγκυ ρα βρι σκό ταν υπό πο -
λιορ κία εκα τό χι λιά δων δια δη λω τών
ενά ντια στον πό λε μο.

Pήξη

Δεν ήταν όμως μό νο οι δια δη λω τές
που οδή γη σαν σε αυ τή τη ρή ξη. Ενα
ολό κλη ρο τμή μα του τουρ κι κού κα τε -
στη μέ νου ήταν αντί θε το με τον πό λε μο
του Μπους ενά ντια στο Ιράκ. Εβλε παν
πως υπάρ χει κίν δυ νος απο στα θε ρο ποί -
η σης ολό κλη ρης της πε ριο χής, με γα -
λύ τε ρης ρι ζο σπα στι κο ποί η σης του κό -
σμου και ανε ξέ λε γκτων εξε λί ξε ων στο
κουρ δι κό ζή τη μα. Ακό μη και οι πιο
απαι σιό δο ξοι έχουν σή με ρα ξε πε ρα -
στεί από την πραγ μα τι κό τη τα. Οχι μό νο
4,5 χρό νια με τά τον πό λε μο, το χά ος
στο Ιράκ χει ρο τε ρεύ ει, αλ λά το κουρ δι -
κό ζή τη μα έχει ξα να νοί ξει, με τους
Κούρ δους του Βό ρει ου Ιράκ να έχουν
στα χέ ρια τους ένα κρά τος εν κρά τει. 

Η προ ο πτι κή της ει σβο λής ή του λά -
χι στον της απει λής για ει σβο λή του
τούρ κι κου στρα τού στο Βό ρειο Ιράκ εί -
χε “δια κομ μα τι κό” χα ρα κτή ρα στην
προ ε κλο γι κή πε ρίο δο. Και οι “κε μα λι -
στές” και οι “ισλα μι στές” δη λώ νουν
την πρό θε σή τους για πό λε μο. Ολοι οι
ανα λυ τές συμ φώ νη σαν ότι για πρώ τη
φο ρά το θέ μα διε θνούς πο λι τι κής που
κυ ριάρ χη σε στην προ ε κλο γι κή ατζέ ντα
δεν ήταν η προ ο πτι κή έντα ξης στην
Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση, αλ λά το Ιράκ.

Ο Ερ ντο γάν κα τά φε ρε να δι α τη ρή σει
την εμπι στο σύ νη του απλού κό σμου,
αλ λά όπως εί δα με η ισορ ρο πία εί ναι
λε πτή. Την πραγ μα τι κή ελ πί δα τη δί -
νουν τα κα λά απο τε λέ σμα τα των ανε -
ξάρ τη των βου λευ τών, των 23 Κούρ δων
που εκλέ χθη καν και των δύο αρι στε -
ρών υπο ψη φί ων που ο ένας τους θα
βρί σκε ται και στη Βου λή. Αρ κεί να μην
μεί νουν σκέ τα απο τε λέ σμα τα αλ λά να
με τα μορ φω θούν σε μια πο λι τι κή δύ να -
μη που θα μπο ρεί να δώ σει τις μά χες
κυ ρί ως πριν αλ λά και αφού σκά σει η
“φού σκα” της στα θε ρό τη τας του Ερ -
ντο γάν. Οι σύ ντρο φοι του DSIP πα λεύ -
ουν γι' αυ τήν την προ ο πτι κή: “Οι εκ -
στρα τεί ες για τους δύο ανε ξά ρτη τους
υπο ψή φιο υς της Αρι στε ράς στην Ιστα -
μπούλ αντι προ σω πεύ ουν την ελ πί δα
για το χτί σι μο ενός κόμ μα τος που θα
αντι στέ κε ται τό σο στο νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμό της κυ βέρ νη σης όσο και στον εθνι -
κι σμό της επί ση μης αντι πο λί τευ σης”.

Nίκος Λούντος



Μ
ια πλευ ρά από τα απο τε λέ σμα τα των εκλο -
γών της Tουρ κί ας που δεν φω τί στη κε κα θό -
λου από τις εφη με ρί δες εί ναι η ανταρ σία

στη βά ση του σο σιαλ δη μο κρα τι κού κόμ μα τος του
Mπαϊ κάλ.  Αγα να κτι σμέ νοι από την ταύ τι ση της ηγε -
σί ας με τους στρα τη γούς, χι λι ά δες στρά φη καν προς
τους ανε ξάρ τη τους υπο ψή φιο υς των Kούρ δων και
της Aρι στε ράς. Eνας Aντι κα πι τα λι στής από την Iστα -
μπούλ γρά φει: «Oι ψη φο φό ροι τι μώ ρη σαν τη σο σιαλ -
δη μο κρα τι κή αντι πο λί τευ ση, που εί χε στη ρί ξει διαρ -
κώς το στρα τό, φρο ντί ζο ντας να εκλέ ξουν 24 από
τους 63 ανε ξάρ τη τους υπο ψη φίο υς από την κοι νή λί -
στα Kούρ δων και Aρι στε ράς. Ανά με σά τους και δύο
αγω νι στές της Aρι στε ράς. 

Εί ναι η πρώ τη φο ρά που εκλέ γο νται βου λευ τές
της άκρας Aρι στε ράς από το 1965. Με ρι κοί υπο ψή -
φιοι της Aρι στε ράς που δεν κα τά φε ραν να εκλε γούν
έφτα σαν επί σης σε ση μα ντι κά πο σο στά. Aυ τή η εκλο -
γι κή νί κη για την κα μπά νια των «Kοι νών Yπο ψη φί ων»
εί ναι ένας φά ρος ελ πί δας για το μέλ λον του αντι πο -
λε μι κού, αντιε θνι κι στι κού, αντι ρα τσι στι κού και αντι νε -

ο φι λε λεύ θε ρου κι νή μα τος στην Tουρ κία. Η χω ρίς
προ η γού με νο ενό τη τα  που ανα πτύ χθη κε στην κα -
μπά νια έδει ξε την πλα τειά διά θε ση για το χτί σι μο μι -
ας νέ ας Aρι στε ράς ενά ντια στους στρα τη γούς,
στους πο λε μο κά πη λους, στα αρ πα κτι κά των ιδιω τι κο -
ποιή σε ων και στους ρα τσι στές.

Η πε τυ χη μέ νη κα μπά νια στην πρώ τη εκλο γι κή πε -
ρι φέ ρεια της Iστα μπούλ (στην Aσια τι κή πλευ ρά της
πό λης) με 3 εκα τομ μύ ρια ψη φο φό ρους, ανέ δει ξε τα
προ τε ρή μα τα της κοι νής δρά σης. Ο υπο ψή φιος ήταν
ο Ου φούκ Ου ράς, πρώ ην πρό ε δρος του Κόμ μα τος
της Ελευ θε ρί ας και της Αλ λη λεγ γύ ης (ODP). 

Μέ σα στις δύο πρώ τες βδο μά δες της κα μπά νιας,
εί χα με ανοί ξει 80 εκλο γι κά κέ ντρα. Τα πιο πολ λά
προέ κυ ψαν από ανε ξάρ τη τες το πι κές πρω το βου λί ες,
με τους ακτι βι στές που μά ζευαν λε φτά για να  νοι κιά -
σουν γρα φεία, να βά λουν τη λέ φω να και να ρι χτούν
στον αγώ να. Πολ λοί αγω νι στές που εί χαν εγκα τα λεί -
ψει την ενερ γό δρά ση ξα να μπή καν σε κί νη ση στο
πλευ ρό νέ ων αν θρώ πων που τώ ρα γνω ρί ζουν για
πρώ τη φο ρά την πο λι τι κή της Αρι στε ράς.

Η κα μπά νια εί χε από την αρ χή τη στή ρι ξη Κούρ -
δων αγω νι στών, αλ λά πο λύ γρή γο ρα ο Ου φούκ Ου -
ράς,  άρ χι σε να προ σκα λεί ται σε συ γκε ντρώ σεις
Αλε βι τών ( μία  θρη σκευ τι κή μειο νό τη τα που εί ναι
στό χος  συ στη μα τι κών δια κρί σε ων). Το ίδιο έγι νε με
κό σμο από το CHP, το κόμ μα του Μπαϊ κάλ. Η ορ γή
για την ταύ τι ση του CHP με τους στρα τη γούς έφε ρε
αν θρώ πους στην κα μπά νια του Ου ράς. Η κα μπά νια
κα τά φε ρε να σπά σει πα λι ές δια χω ρι στι κές γραμ μές.
Ο Ου φούκ Ου ράς κα τέ βη κε υπο ψή φιος πα ρά την αρ -
χι κή έντο νη αντί δρα ση του κόμ μα τος του οποί ου
ήταν ηγέ της, του ODP. 

Υπάρ χει με γά λη απο φα σι στι κό τη τα από όλους που
συμ με τεί χαν στην  κα μπά νια  «να μην πά νε σπί τι
τους». Δου λέ ψα με μα ζί, νι κή σα με μα ζί. Η νέα συμ μα -
χία πρέ πει να συ νε χί σει τον αγώ να και με τά τις εκλο -
γές. Ο Ου φούκ Ου ράς έκα νε έκ κλη ση για μία νέα
Αρι στε ρά στην ομι λία του την βρα διά των εκλο γών,
με τά την επι τυ χία του. Αυ τά εί ναι άσχη μα νέα για
τους στρα τη γούς και τα αφε ντι κά τους στην Τουρ κία
και στην Ουά σι γκτον. Εί ναι κα λά νέα για μάς.» 
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Στα 100.400 ευ ρώ κλεί νου με την οι κο νο μι κή κα μπά νια της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης με τα 8.200 ευ ρώ που συ γκε ντρώ θη -
καν την πε ρα σμέ νη βδο μά δα. Φτά σα με τον φι λό δο ξο στό χο
μας χά ρη στην δι κή σας βο ή θεια και ενί σχυ ση!

Ένα με γά λο ευ χα ρι στώ στους πο λυά ριθ μους φί λους και
στις φί λες που συμ με τεί χαν σ’ αυ τήν την εξόρ μη ση ενι σχύ ο -
ντας προ σω πι κά. Στα συν δι κά τα που γρά φτη καν συν δρο μη τές
στην εφη με ρί δα. Σε όλους τους συ ντρό φους και τις συ ντρό -
φισ σες που βο ή θη σαν να φτά σου με τον στό χο μας εξορ μώ -
ντας κά θε βδο μά δα σε πλα τεί ες και χώ ρους δου λει άς. 

Ευ χα ρι στού με, επί σης, όλους όσους έστει λαν τις ενι σχύ -
σεις τους την βδο μά δα που πέ ρα σε: Σω τή ρης Κ. 600 ευ ρώ,

Απο στό λης Λ. 150, Σπύ ρος Κ. 100, Κώ στας Σ. 60, από 50 ευ ρώ οι
Σω τή ρης Ρ., Δή μη τρα Κ., Θά λεια Μ., Χρι στί να Μ., Γιώρ γος Ζ., Λε -
ω νί δας Β., Βα σί λης Μ., Τά σος Χ. και Λί λα Δ., από 30 ευ ρώ οι Ελέ -
νη Κ., Σε ρα φείμ Ρ. και Βα σί λης Μ., από 20 ευ ρώ οι Στέ λιος Μ.,
Γιώρ γος Ν., Στά θης Φ., Χρή στος Κ., Μα ριάν θη Μ., Θε ό φι λος, Χά -
ρης Π., Βά για Γ., Δή μος Β., Μπά μπης Α. και Θέ μης Κ.

Συ νε χί στε να στέλ νε τε την ενί σχυ σή σας και τις επό με νες μέ -
ρες! Κά θε ευ ρώ που στέλ νε τε εί ναι πο λύ τι μο, ιδιάι τε ρα το διά στη -
μα των κα λο και ρι νών μη νών. Για να μπού με με ακό μα με γα λύ τε ρη
ώθη ση στις μά χες του Σε πτέμ βρη, με πρώ το με γά λο σταθ μό την
δια δή λω ση στη ΔΕΘ. 

Eυχαριστούμε!Eυχαριστούμε!

Ε
πι τέ λους έγι νε, στις 14 Ιο ύ -
λη, το βή μα που όλοι πε ρι μέ -
να με! Ολοι οι αγω νι στές που

πα λεύ α με τό σα χρό νια δί πλα δί πλα
να ενω θού με σε μία κοι νή πρω το -
βου λία για να δυ να μώ σου με το κί -
νη μα. Από τα συν δι κά τα, τα σχο -
λεία, τα πα νε πι στή μια, τις γει το νι ές
να δώ σου με από κοι νού όλες τις
μά χες από τις εκλο γές μέ χρι την
πιο μι κρή απερ γία. 

Μέ χρι στιγ μής η εί δη ση της συ -
γκρό τη σης της πρω το βου λί ας για
την Ενό τη τα  της Αντι κα πι τα λι στι κής
Αρι στε ράς συ να ντά μό νο θε τι κές
αντι δρά σεις και στο χώ ρο της δου λε -
ι άς μου. Πολ λοί συ νά δελ φοι λέ νε ότι
επι τέ λους έγι νε ένα πρώ το βή μα για
να εκ φρα στεί και στο επί πε δο των
εκλο γών όλος ο κό σμος που πά λε ψε
όλα τα προ η γού με να χρό νια ενά ντια
στην πο λι τι κή της αγο ράς, των ιδιω τι -
κο ποιή σε ων και του πο λέ μου. Αυ τό
που ζη τά ει ο κό σμος εί ναι σύ γκρου -
ση με την πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης
αλ λά και κοι νή δρά ση. Οι συ νά δελ φοι
ει δι κά στο χώ ρο των Λι θο γρά φων
έχουν κου ρα στεί από μία τα κτι κή
απο μό νω σης και ξε χω ρι στών συ γκε -
ντρώ σε ων. 

Εχου με να δώ σου με πολ λές μά χες
το επό με νο διά στη μα. Το νού με ρο
ένα θέ μα που όλοι ξέ ρου με ότι θα
ανοί ξει εί ναι το ασφα λι στι κό. Δεν
πρό κει ται όμως να πε ρι μέ νου με να το
ανοί ξει η όποια κυ βέρ νη ση. Χρειά ζε -
ται να το ανοί ξει η αρι στε ρά από τώ -
ρα, με τους δι κούς της όρους, με τα
δι κά της αι τή μα τα. Και το πρώ το με -
γά λο μας ρα ντε βού θα εί ναι στη
ΔΕΘ. Κά θε χρό νο έχει κα θιε ρω θεί
σαν η πρώ τη αντι κυ βερ νη τι κή δια δή -
λω ση που ανοί γει όλη την πε ρίο δο
της σύ γκρου σης με την κυ βέρ νη ση.
Κά θε χρό νο χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι και
νε ο λαί οι πε ρι μέ νουν αυ τό το ρα ντε -
βού και μά λι στα κά θε χρο νιά και πε -
ρισ σό τε ροι.

Εκεί να εί μα στε πα ρό ντες με τα
πα νώ και τα συν θή μα τα της Πρω το -
βου λί ας  ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α, για να κά νου με
την πρώ τη πλα τειά μας εμ φά νι ση με
τα πα νώ και τα συν θή μα τά μας. Εκεί
θα στεί λου με το μή νυ μα ότι πά με να
με τα τρέ ψου με την προ ε κλο γι κή πε -
ρίο δο σε μία πε ρίο δο όπου θα συ νε χί -
σου με τις μά χες μας και θα δεί ξου με
ότι η νέα αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά
μπο ρεί  και να ορ γα νώ νει και να συ -
σπει ρώ νει κό σμο στις γραμ μές της
και στους αγώ νες και στις εκλο γές. 

Μή τσος 

Αρ γυ ρο κα στρί της, 
Μέ λος ΔΣ Ενω σης 

Λι θο γρά φων.   

TOYPKIA

H βάση των σοσιαλδημοκρατών 
πήγε προς την ανεξάρτητη Aριστερά

Eπιτέλους

έγινε 

το βήμα 

που όλοι

περιμέναμε

Aντιπολεμική διαδήλωση στην Tουρκία



Το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. πά ει και θα πά ει πα ντού! Οπό τε δε
θα μπο ρού σε να λεί πει από το Ηρά κλειο. Έτσι ανε -
βή κα με πά νω από 10 μέ λη της το πι κής πρω το βου λί -
ας για τη με γά λη συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη και πα ρα -
κο λου θή σα με την μα ζι κό τα τη συ νέ λευ ση συν δη -
μιουρ γώ ντας το πο λι τι κό όχη μα των κι νη μά των μας. 

Παρ’ ότι με τα ξύ της συ νέ λευ σης του Ηρα κλεί ου
και της πα νελ λα δι κής με σο λα βού σε μό λις μια εβδο -
μά δα η πο λι τι κή από φα ση της το πι κής συ νέ λευ σης
μό νο τυ πι κή δεν ήταν. Ήταν έναυ σμα για αντι πο λε μι -
κή δρά ση. Οι με τα νά στες που έδω σαν στην από φα -
ση της συ νέ λευ σης χα ρα κτή ρα κοι νών μα χών Ελ λή -
νων και με τα να στών ερ γα τών έκα ναν, σαν μέ λη της
πρω το βου λί ας, πο λι τι κό κέ ντρο το Αντι πο λε μι κό Συλ -
λα λη τή ριο στο Ηρά κλειο. Οι γει το νι ές των με τα να -
στών γέ μι σαν με την αφί σα και την προ κή ρυ ξη που
κα λού σε στο συλ λα λη τή ριο. Γι’ αυ τό και πραγ μα το -
ποι ή θη κε από με ρι άς Πρω το βου λί ας για πρώ τη φο -
ρά συλ λα λη τή ριο που στη ρι ζό ταν μό νο από την αντι -
κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά. 

Με αυ τόν τον τρό πο κα τα λά βα με ακό μη και εμείς
σαν μέ λη –πλέ ον- του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. τη δυ να μι κή αυ τού
του εγ χει ρή μα τος και μά λι στα πριν καν δη μιουρ γη -
θεί(σ.σ. το συλ λα λη τή ριο έγι νε 2 μέ ρες πριν την πα -
νελ λα δι κή συ νέ λευ ση). Η δυ να μι κή του να μπο ρείς
να δί νεις μά χες ενω τι κά και ενιαι ο με τω πι κά, χω ρίς
σε χτα ρι σμούς και μη πο λι τι κούς απο κλει σμούς συ -
σπει ρώ νο ντας στις με γά λες μά χες τον κό σμο που
θέ λει να πα λέ ψει ενά ντια στον πό λε μο, το ρα τσι σμό
και την κα τα πά τη ση των δη μο κρα τι κών μας δι καιω -
μά των. Επό με νος στό χος εί ναι η διορ γά νω ση μα ζί με
τα συν δι κά τα μι ας με γά λης σύ σκε ψης στις 23 Αυ -
γού στου για την ορ γά νω ση του ανε βά σμα τος στη
ΔΕΘ. Εί ναι κα θή κον μας, όμως, να συ νε χί σου με με
την ίδια κι νη(μα)τι κό τη τα μέ σα στο κα λο καί ρι γε μί ζο -
ντας κά θε γω νιά της Ελ λά δας με την αφί σα της Ενω -
τι κής Αντι κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς και ορ γα νώ νο -
ντας τη με γά λη αντι κυ βερ νη τι κή δια δή λω ση στη
ΔΕΘ στις 8 Σε πτέμ βρη.

Πά τη μα να κά νου με κά τι τέ τοιο μας έδω σε και  το
προ φίλ της εκ δή λω σης του ΣΥ ΡΙ ΖΑ στο Ηρά κλειο. Η
ατά κα που έμει νε στο μυα λό όσων συ ντρό φων της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς πα ρα κο λού θη σαν την
εκ δή λω ση ήταν του μέ λους του ΣΥΝ και γραμ μα τέα
του Ερ γα τι κού Κέ ντρου Ηρα κλεί ου: «το θέ μα δεν εί -
ναι αν θα φτιά ξου με το πι κές επι τρο πές για το ΣΥ ΡΙ -
ΖΑ, αλ λά να κοι μά ται ο κά θε πο λί της ήσυ χος που
έχει μια αρι στε ρά να τον αντι προ σω πεύ ει.». Ακό μη, ο
βου λευ τής του ΣΥΝ Στρα τού λης πρό σθε σε ότι «ο
ΣΥ ΡΙ ΖΑ ήταν , σε όλα τα κι νή μα τα ο εκ φρα στής τους
για τί τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ κα τάγ γει λε ο Πο λύ δω ρας και Χρι -
στό δου λος». Τέ τοιο ξε μπρό στι α σμα της συν δια χει ρι -
στι κής λο γι κής δεν πε ρι μέ να με. 

Τα κι νή μα τα που ζή σα με αν έβα ζαν κά τι στο στό χα -
στρο εκτός από το σύ στη μα και την κυ βέρ νη σή του,
ήταν ακρι βώς αυ τή η λο γι κή της «από τα πά νω» αρι -
στε ράς. Γε μί σα με συ νε λεύ σεις, αμ φι θέ α τρα, δρό -
μους και δεν δε χό μα στε η έκ φρα ση των νι κών που
πε τύ χα με να εί ναι η λο γι κή «κί νη μα πράτ τει - ΣΥ ΡΙ ΖΑ
απο φα σί ζει». Δυ να μώ νου με το ΕΝΑ ΝΤΙΑ απλώ νο ντας
τις το πι κές επι τρο πές ώστε να λει τουρ γούν σαν ζω -
ντα νοί πυ ρή νες που πα ρά γουν πο λι τι κή και ρή ξεις
στο σύ στη μα και όχι υπό γειους πυ λώ νες του.

Βα σί λης Μυρ σι νιάς
Μέ λος Επι τρο πής ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Ηρα κλεί ου

* με το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Ηρα κλεί ου μπο ρεί τε να 
επι κοι νω νεί τε στα 6944575832(Μά νος),
6972422056(Ει ρή νη) ena ntia.ira@gmail.com

HPAKΛEIO
H το πι κή επι τρο πή των Eξαρ χεί ων της Πρω -

το βου λί ας EN.ANTI.A. έχει συ στα θεί και έχει
ξε κι νή σει την πα ρέμ βα σή της στη γει το νιά αμέ -
σως με τά τις 9 Iο ύ νη. Από το ξε κί νη μά της εί ναι
μια ιδιαί τε ρα μα ζι κή επι τρο πή που μπο ρεί να
συ γκε ντρώ νει πά νω από 30 άτο μα απ'όλες τις
κι νή σεις που συμ με τέ χουν στην Πρω το βου λία,
από την APAN, την APAΣ, της OK ΔE Σπάρ τα -
κος, το ΣEK και πολ λούς ανέ ντα χτους.

Την πε ρίο δο από τις 9/6 μέ χρι και τις 14/7 κι -
νη θή κα με με μια σει ρά εβδο μα διαί ων συ σκέ -
ψε ων όπου, ανοι χτά και δη μο κρα τι κά, προ ε τοι -
μά ζα με την το πι κή συ νέ λευ ση και την πα ρέμ -
βα ση στη γει το νιά. Oρ γα νώ σα με πολ λές κοι -
νές αφι σο κολ λή σεις και κοι νές εξορ μή σεις στη
Λαϊ κή της Kαλ λι δρο μί ου, στο με τρό Aμπε λο κή -
πων και στον HΣAΠ στη Bι κτό ρια. Στις 29/6
πραγ μα το ποι ή θη κε η το πι κή συ νέ λευ ση της
Πρω το βου λί ας στο Λό φο του Στρέ φη. Mε προ -
σέ λευ ση πά νω από 100 ατό μων, με πο λύ πλού -
σια συ ζή τη ση και συ γκρο τη μέ νη δια δι κα σία
ήταν μια επι τυ χη μέ νη και μα ζι κή συ νέ λευ ση
που έκλει σε με από φα ση που υπο στή ρι ζε την
ανα γκαιό τη τα αυ τού του εγ χει ρή μα τος της
Aντι κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς και κά λε σμα για
τις 14/7.

Τη Δευ τέ ρα με τά τις 14/7 και με την έμπνευ -
ση που μας έδω σε η με γα λειώ δης συ νέ λευ ση
στο θέ α τρο Aλί κη στη μέ ση του κα λο και ριού,
ορ γα νώ σα με σύ σκε ψη απο λο γι σμού και προ -
γραμ μα τι σμού. O εν θου σια σμός και η απο φα σι -
στι κό τη τα ότι "ναι! συ γκρο τη θή κα με και πά με
πα ρα κά τω…" υπήρ χε σε όλες τις πα ρεμ βά σεις.

-Aπο φα σί σα με να κά νου με άμε σα αι σθη τή
την πα ρου σία της "Πρω το βου λί ας EN.ANTI.A."
στα Eξάρ χεια μέ σα από ένα πρό γραμ μα αφι -
σοκολ λή σε ων. Hδη κά να με την πρώ τη την προ -
η γού με νη Πα ρα σκευή.

-Aπο φα σί σα με την επέ κτα ση και σε και νούρ -
γι ες γει το νι ές, όπως Γκύ ζη-Aμπε λό κη ποι και τη
στή ρι ξη για τη δη μιουρ γία ξε χω ρι στής επι τρο -
πής που θα πα ρεμ βαί νει εκεί.

-Πά νω απ'όλα όμως συ ζη τή σα με πώς θα ορ -
γα νώ σου με το ανέ βα σμα στη ΔEΘ τον Σε πτέμ -
βρη εκτι μώ ντας ότι από τα Eξάρ χεια μπο ρού με
άνε τα να υλο ποιή σου με τον στό χο για ένα ή και
δύο πούλ μαν.

-Tέ λος βγά λα με μια πε ντα με λή συ ντο νι στι κή
επι τρο πή που θα συ νε δριά σει άμε σα για να ορ -
γα νώ σει ζη τή μα τα όπως την συμ με το χή στην
ΔEΘ, τις αφι σο κολ λή σεις, τις πα ρεμ βά σεις που
θα ανοί ξουν την επι τρο πή στον κό σμο της γει -
το νι άς, τον κα τά λο γο των με λών του
"EN.ANTI.A." που θα πρέ πει να αρ χί σου με να
σχη μα τί ζου με, οι κο νο μι κά κλπ.

H λει τουρ γία των το πι κών επι τρο πών, όπως
των Eξαρ χεί ων, εί ναι η ψυ χή της "Πρω το βου λί -
ας EN.ANTI.A.". Eκεί χτί ζε ται μέ ρα με τη μέ ρα η
πραγ μα τι κή ενό τη τα στην βά ση. Mα θαί νου με
να συ ζη τά με, να δι α φω νού με, να απο φα σί ζου -
με, να ορ γα νώ νου με. Nα χτί ζου με την πο λι τι κή
εμπι στο σύ νη βή μα το βή μα. Oι επι τρο πές σε
κά θε γει το νιά και χώ ρο εί ναι η δύ να μη που θα
ορ γα νώ σει το άνοιγ μα της Πρω το βου λί ας σε
πολ λα πλά σι ους άλ λους ερ γα ζό με νους και νε ο -
λαί ους.

Kα τε ρί να Kα νελ λο πού λου
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Mε το EN.ANTI.A. 

Πρό σφα τα (10 Ιο ύ λη) πραγ μα το ποι ή θη κε συ -
νά ντη ση ερ γα ζο μέ νων στον όμι λο INTRA COM
που κα λέ στη κε από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
και εντάσ σε ται στις προ σπά θει ες για την ενό τη -
τα στο χώ ρο της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς.
Έγι νε ενη μέ ρω ση από συ να δέλ φους που εί χαν
συμ με τά σχει στη συ νά ντη ση στο ΑΛΙ ΚΗ στις 9
Ιο ύ νη και σε άλ λες πε ρι φε ρεια κές συ να ντή σεις
που ακο λού θη σαν και στα θέ μα τα που τέ θη καν
εκεί. Ακο λού θη σε ζω η ρή και πλού σια συ ζή τη ση
σχε τι κά με τα ζη τή μα τα που μπαί νουν σή με ρα
μπρο στά στους ερ γα ζό με νους και στην αρι στε -
ρά των αγώ νων και πώς μπο ρεί να οι κο δο μη θεί
η ενό τη τα, σε ένα κό σμο που βά ζει κα θη με ρι νά
όλο και πιο κρί σι μα προ βλή μα τα. 

Ανα σκο πή θη κε η εμπει ρία των προ βλη μά των
και κι νη το ποιή σε ων στα πλαί σια του σω μα τεί ου
που πρό σφα τα οδή γη σαν και σε ση μα ντι κή
εκλο γι κή επι τυ χία για τη ΓΕ ΝΟ ΒΑ σαν ανα γνώ -
ρι ση της αγω νι στι κής και ενω τι κής στά σης της. 

Συ ζη τή θη κε ο χα ρα κτή ρας και το μέλ λον των
κι νη το ποιή σε ων που εντά θη καν τον τε λευ ταίο
χρό νο με άξο να τους φοι τη τές, δα σκά λους,
τρα πε ζι κούς και άλ λους ερ γα ζό με νους που
αντι πα ρα τέ θη καν δυ να μι κά και ενω τι κά στην
ισο πέ δω ση που προ ω θεί ο νε ο φι λε λευ θε ρι σμός
της πα γκο σμιο ποί η σης, για την προ ά σπι ση δι -
καιω μά των και κα τα κτή σε ων.

Ακού σθη καν από ψεις για τις διε θνείς εξε λί -
ξεις, την κα τα ψή φι ση του Eυ ρω συ ντάγ μα τος,
τον αγώ να ενά ντια στην ιμπε ρια λι στι κή κα το χή
στο Ιράκ και το Αφγα νι στάν, ενά ντια στην ισ ρα -
η λι νή ει σβο λή στο Λί βα νο και την κα τα στρο φή
της Γά ζας, στον πό λε μο που απει λεί ται ενά ντια
στο Ιράν.

Αξιο λο γή θη καν σαν πο λύ σο βα ρές οι αρ νη τι -
κές εξε λί ξεις σχε τι κά με το κλί μα που οδή γη σε
η λο γι κή του κέρ δους, της αρ πα γής και κα τα -
σπα τά λη σης των φυ σι κών πό ρων που επι βλή θη -
κε σε πα γκό σμια κλί μα κα από τις πο λυε θνι κές
και τις υπο τα κτι κές τους κυ βερ νή σεις και me -
dia. Στη χώ ρα μας, οι επι πτώ σεις εί ναι ήδη ορα -
τές με τους αλ λε πάλ λη λους καύ σω νες, την ξη -
ρα σία αλ λά και τις πυρ κα γι ές που αφα νί ζουν τα

δά ση για χά ρη άνο μων συμ φε ρό ντων, με την
ου σια στι κή συ μπαι γνία της πο λι τεί ας. Εί ναι φα -
νε ρό πια για όλο και πιο πολ λούς συ μπο λί τες
μας πως «δεν πά ει άλ λο», πράγ μα που φαί νε ται
και από τις πρό σφα τες αυ θόρ μη τες κι νη το ποιή -
σεις για τα δά ση.

Το συ μπέ ρα σμα στο οποίο συ νέ κλι νε η συ ζή -
τη ση για το ρό λο της αρι στε ράς, μα κριά από
την αφο μοί ω ση ή την πε ρι θω ριο ποί η ση που στα
προ η γού με να χρό νια εί χε οδη γη θεί, εί ναι ότι θα
εί ναι ανα γκαί ος και κα τα λυ τι κός από δω και πέ -
ρα στο βαθ μό που θα εί ναι αγω νι στι κός, θα
οδη γεί σε ρή ξεις και θα εξα σφα λί ζει την ενό τη -
τα των ερ γα ζο μέ νων και πο λι τών από κά τω, και
τις ανα γκαί ες συμ μα χί ες με βά ση ένα mi nimum
αρ χών και αγω νι στι κής συ νέ πει ας. Χαι ρε τί στη κε
σαν πο λύ θε τι κή και με προ ο πτι κή, η πρω το βου -
λία της 9/6 (που στο με τα ξύ ονο μα τί στη κε ΕΝΑ -
ΝΤΙΑ στις 14/7) που απο σκο πεί στην με γα λύ τε -
ρη δυ να τή ενό τη τα και με εκλο γι κή έκ φρα ση δι -
α φο ρε τι κών αρι στε ρών δυ νά με ων που πα λεύ -
ουν με συ νέ πεια χω ρίς να προϋ πο θέ τουν την
ιδε ο λο γι κή και πο λι τι κή τους συγ χώ νευ ση.

Σε μια προ ε κλο γι κή ου σια στι κά πε ρίο δο, οι
ερ γα ζό με νοι θα πρέ πει να δι εκ δι κή σουν δυ να μι -
κά τα δι καιώ μα τά τους, απο κρού ο ντας την προ -
ε κλο γι κή πα ρο χο λο γία αλ λά και τις στεί ρες
αντι πα ρα θέ σεις και το δε σπο τι σμό της αρι στε -
ράς που εκ προ σω πεί ται στο κοι νο βού λιο. 

Μια πρώ τη ευ και ρία που δεν θα πρέ πει να
χα θεί εί ναι να ακου σθεί ένα βρο ντε ρό πα ρόν
στη διάρ κεια της ΔΕΘ αρ χές Σε πτέμ βρη, όπου
η κυ βέρ νη ση και τα άλ λα κόμ μα τα «βγαί νουν
στην πα σα ρέ λα» μπρο στά σε κομ μα τι κά ακρο α -
τή ρια ή τα φτια σι δώ μα τα για τα me dia, ιδιαί τε -
ρα σε μια προ ε κλο γι κή πε ρίο δο. Για να ακου -
σθεί και στις επό με νες εκλο γές κα θα ρό τε ρη και
απο φα σι στι κό τε ρη η φω νή των ερ γα ζό με νων,
των φοι τη τών, των συ ντα ξιού χων, των πο λι τών
που αγω νιούν για το πε ρι βάλ λον και για την ει -
ρή νη στην πε ριο χή μας και σ’ όλο τον κό σμο.

Βα σί λης Συ λαϊ δής 
(Πρω το βου λία Γέ νο βα στην ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ)

INTPAKOM

EΞAPXEIA

H Πρωτοβουλία για την ENότητα της

Παντού όπου έγιναν αντικαπιταλιστικές συνελεύσεις, 
τώρα συγκροτούνται τοπικές επιτροπές της Πρωτοβουλίας
EN.ANTI.A. H φωτό είναι από την Kαλλιθέα.



H συ γκρό τη ση της Πρω το βου λί ας για την Eνό τη τα της Aντι -
κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς/EN.ANTI.A, εί ναι για όλους όσοι συμ -
με τεί χα με τον τε λευ ταίο μή να στη δια δι κα σία να γί νει πραγ μα τι -
κό τη τα η ενω τι κή κά θο δος της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις
εκλο γές, η επι τυ χη μέ νη κα τά λη ξη της προ σπά θειάς μας. Tό σο
για τί έγι νε μέ σα από μια μα ζι κό τα τη πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση
στις 14 Iο ύ λη στο θέ α τρο Aλί κη μέ σα στο κα τα κα λό και ρο δεί -
χνο ντας πό σο ο κό σμος εί χε ανά γκη τη δη μιουρ γία μι ας τέ τοιας
πρω το βου λί ας, όσο και για τί η πο λι τι κή συ ζή τη ση συ μπύ κνω νε
τον πλού το των δε κά δων το πι κών συ νε λεύ σε ων που έγι ναν.

Eτσι, λί γες μό νο μέ ρες με τά και με την ει κό να του γε μά του
Aλί κη να μας εμπνέ ει, η το πι κή επι τρο πή Πε ρι στε ρίου-Aι γά λεω
απο φά σι σε να κά νει σύ σκε ψη για να ορ γα νώ σει το πώς θα κά -
νει πρά ξη τις απο φά σεις της Πα νελ λα δι κής. Tην Πέ μπτη 19 Iο -
ύ λη συ νε δριά σα με και φτιά ξα με ένα πρό γραμ μα προ κει μέ νου
να κά νου με όσο το δυ να τόν ευ ρύ τε ρα γνω στή στις γει το νι ές
μας την Πρω το βου λία για την Eνό τη τα της Aντι κα πι τα λι στι κής
Aρι στε ράς.

Συ ζη τή σα με ότι η δια δή λω ση στη ΔEΘ στις 8 Σε πτέμ βρη εί ναι
ένας ση μα ντι κός σταθ μός για το κί νη μα και το μέλ λον του, όπου
χρειά ζε ται να γί νει μια με γά λη αντι κυ βερ νη τι κή δια δή λω ση με
με γά λο μπλοκ της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς. Γι'αυ τό απο -
φα σί σα με να βγά λου με αφι σά κι της το πι κής επι τρο πής που να
κα λεί στη ΔEΘ με τα πούλ μαν της Πρω το βου λί ας EN.ANTI.A.
Bά λα με επί σης ένα πρό γραμ μα αφι σο κολ λή σε ων και κα νο νί σα -
με εξορ μή σεις τη Δευ τέ ρα στις 4μμ στη στά ση του με τρό
Aγ.Aντώ νιος και την Tρί τη στις 7μμ στον κε ντρι κό πε ζό δρο μο
στο Πε ρι στέ ρι. Tαυ τό χρο να συ ζη τή σα με για τον πο λύ χρο νο δυ -
να μι κό αγώ να που δί νουν οι συμ βα σιού χοι του δή μου Πε ρι στε -
ρίου ενά ντια στις απο λύ σεις και απο φα σί σα με να βγά λου με
προ κή ρυ ξη της το πι κής επι τρο πής του EN.ANTI.A που να τους
στη ρί ζει και να κα λεί όλο τον κό σμο σε συ μπα ρά στα ση.

Mε την αυ το πε ποί θη ση της επι τυ χί ας της συ νέ λευ σης στις
14 Iο ύ λη η το πι κή επι τρο πή Πε ρι στε ρίου-Aι γά λεω μπαί νει μπρο -
στά για να ορ γα νώ σει τις επό με νες μά χες του κι νή μα τος.

Λί λι αν Mπου ρί τη

Ο πρώ τος στό χος που βά ζει η Πρω το βου λία
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α με τά τη συ γκρό τη σή της στις 14

Ιο ύ λη εί ναι η δια δή λω ση στη ΔΕΘ. Φέ τος θα γί νει
με τά από ένα κυ ριο λε κτι κά «καυ τό» κα λο καί ρι και
με τά από ένα πο λύ θερ μό χει μώ να που τον πο λι -
τι κό τό νο έδω σαν η με γά λη απερ γία των δα σκά -
λων και το κί νη μα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16.

Η κυ βέρ νη ση της Ν.Δ., πρω το στα τού ντος του
αγα πη μέ νου της υπουρ γού των ΜΑΤ κ. Πο λύ δω -
ρα, αφού έπνι ξε τους ερ γα ζό με νους και τους
φοι τη τές στα δα κρυ γό να και τα ασφυ ξιο γό να,
απο φά σι σε το κα λο καί ρι να μας πνί ξει όλους με
τις φω τι ές, επι βε βαιώ νο ντας τρα γι κά ότι εί ναι κυ -
βέρ νη ση εμπρη στών και δο λο φο νι ών. Για όλα
αυ τά, νο μί ζω ότι φέ τος έχου με πο λύ πε ρισ σό τε -
ρους λό γους να δια δη λώ σου με στη ΔΕΘ. Να
στεί λου με το μή νυ μα στην κυ βέρ νη ση ότι και φέ -
τος θα βρει απέ να ντί της ένα πο λύ πιο δυ να τό κί -
νη μα αλ λά και μία δυ να τή αντι κα πι τα λι στι κή αρι -
στε ρά που θα πρω το στα τή σει στη σύ γκρου ση
μα ζί της. 

Νο μί ζω όμως ότι υπάρ χει και ένας λό γος που
ξε χω ρί ζει. Την προ η γού με νη βδο μά δα, μέ σα σε
αυ τό το σκη νι κό χολ υ γου ντια νής κα τα στρο φής, η
κυ βέρ νη ση εί χε το θρά σος διά στό μα τος του
Υπουρ γού Ερ γα σί ας να ξα να νοί ξει το θέ μα των
ορί ων συ ντα ξιο δό τη σης. Εί ναι απί στευ τα προ κλη -
τι κό την ώρα που Ελ λά δα καί γε ται, η κυ βέρ νη ση
που κα τασ πά ρα ξε τα τα μεία μας με τα δο μη μέ να
ομό λο γα να ξα να νοί γει τέ τοιο ζή τη μα και πρέ πει
να πά ρει την απά ντη σή της. Και εί ναι λά θος από
τη με ριά της ΓΣΕΕ η στά ση ότι θα κά νουν προ τά -
σεις μα ζί με τον Υπουρ γό προς την Ευ ρω πα ϊ κή
Ένω ση. Αυ τό που έχει να κά νει η ΓΣΕΕ αυ τή τη
στιγ μή εί ναι να ορ γα νώ σει μα ζί με την ΑΔΕ ΔΥ την
κι νη το ποί η ση στη ΔΕΘ και όχι να κά νει «υπεύ θυ -
νες» προ τά σεις μα ζί με τους κλέ φτες. 

Στις 8 του Σε πτέμ βρη εί ναι η σει ρά του
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α μα ζί με τα συν δι κά τα και τους φοι τη τι -
κούς συλ λό γους, να βά λου με φω τιά στον Κα ρα -
μαν λή και όλο το συρ φε τό που θα εί ναι μα ζε μέ -
νος εκεί.

Τιά να Αν δρέ ου
Μέ λος Δ.Σ. του Συλ λό γου Ερ γα ζο μέ νων 

της Επι τρο πής Κε φα λαι α γο ράς

Η 14 Iο ύ νη θα μεί νει στην ιστο -
ρία της ελ λη νι κής αρι στε ράς ως η
ημέ ρα της συ γκρό τη σης του
Εν.Αντι.Α, της κί νη σης που μπο ρεί
να απο τε λέ σει την πο λι τι κή έκ φρα -
ση των κι νη μά των που έδω σαν τις
κό ντρες με την κυ βέρ νη ση του Κα -
ρα μαν λή. Τα μη νύ μα τα του προ η -
γού με νου δια στή μα τος σί γου ρα
δεί χνουν κά τι τέ τοιο. Οι 80 αγω νι -
στές που έκα ναν την αρ χή στο Ρέ -
θυ μνο συμ με τέ χο ντας στην πρώ τη
αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση και οι
χι λι ά δες σύ ντρο φοι σε όλη την ελ -
λά δα, που συμ με τεί χαν στις συ νε -
λεύ σεις που ακο λού θη σαν, απο δει -
κνύ ουν ότι οι απερ γί ες και οι κα τα -
λή ψεις του προ η γού με νου δια στή -
μα τος, πλημ μύ ρι σαν τον χώ ρο της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς με
κό σμο γε μά το διά θε ση για δρά ση. 

Στη δρά ση θα κρι θεί και το όλο
εγ χεί ρη μα του Εν.Αντι.Α. Κα τά πό -
σο δη λα δή οι το πι κές επι τρο πές
και όλος αυ τός ο κό σμος που συ -
σπει ρώ νουν, θα κα τα φέ ρουν να
συν δε θούν με κά θε το πι κή μά χη,
ορ γα νώ νο ντας πα ράλ λη λα την δια -
δή λω ση της 8 Σε πτέμ βρη στη Θεσ -
σα λο νί κη. Το γε γο νός ότι βρι σκό -
μα στε στα τέ λη Ιο ύ λη, στα μέ σα
δη λα δή τη κα λο και ρι νής πε ριό δου,
δεν ση μαί νει οτι οι μά χες έχουν
πάει δια κο πές. 

Ηδη στο Ρέ θυ μνο, μό λις μια βδο -
μά δα με τά την δο λο φο νία των
τριών δα σο πυ ρο σβε στών, οι συμ -
βα σιού χοι του δή μου ξε ση κώ νο νται
δι εκ δι κώ ντας τα δε δου λευ μέ να
τους. Πρό κει ται για τους ίδιους οι
οποί οι ένα χρό νο πριν, την στιγ μή
που φοι τη τές, μα θη τές και δά σκα -
λοι ήταν στους δρό μους, κα τα λάμ -
βα ναν το Δη μαρ χείο για αρ κε τές
βδο μά δες, κό ντρα στον Πα υ λό που -
λο που επι χει ρού σε να τους πε τά -
ξει στο δρό μο. Τό τε ήμα σταν μα ζί
τους. Στις συ νε λεύ σεις τους, στις
δια δη λω σεις τους και στην κα τά λη -
ψη την ίδια. Αυ τή τη φο ρά, χρειά ζε -
ται όχι απλά να εί μα στε μα ζί τους
ως συ μπα ρα στά τες, αλ λά να κά -
νου με τη μά χη τους, μά χη όλων
των ερ γα ζο μέ νων του Ρε θύ μνου.
Να εί ναι αυ τοί οι οποί οι θα γε μί -
σουν τα λε ω φο ρεία για τη ΔΕΘ. 

Αυ τός εί ναι ο ρό λος του
Εν.Αντι.Α. Αφε νός να απο τε λεί
όχη μα για κά θε αντί στα ση και την
ίδια στιγ μή να συν δ έει όλες αυ τές
τις αντι στά σεις κό ντρα στην κυ -
βέρ νη ση και το σύ στη μα που τις
γεν νά. 

Αυ τή την Αρι στε ρά θέ λου με.
Ενω τι κή και Αντι κα πι τα λι στι κή.  

Στέ λιος Μι χα η λί δης
ΕνΑ ντιΑ Ρε θύ μνου

Νο 777 5

στη Θεσσαλονίκη
PEΘYMNO

H πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς στις 14 Iο ύ λη στην Aθή -
να ήταν μια ευ χά ρι στη έκ πλη ξη για όλους
και όλες που κα τε βή κα με από τη Θεσ σα -
λο νί κη, κα θώς όχι μό νο ξε πέ ρα σε σε όγκο
την πρώ τη πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση της
9ης Iο ύ νη, αλ λά και έδωσε μο νι μό τε ρα χα -
ρα κτη ρι στι κά στην ενω τι κή μας πρω το βου -
λία με το όνο μα EN.ANTI.A. Eί ναι πο λύ ση -
μα ντι κό για όλους όσους συμ με τέ χου με
σ'αυ τήν την πρω το βου λία από τη Θεσ σα -
λο νί κη, το γε γο νός ότι το πρώ το με γά λο κι -
νη μα τι κό ρα ντε βού του EN.ANTI.A. δό θη κε
για την Διε θνή Eκ θε ση στις 8 Σε πτεμ βρί ου.

Δε θέ λου με μια προ ε κλο γι κή πε ρίο δο
που να χα ρα κτη ρί ζε ται από τη συ ναί νε ση,
αυ τή που δεν κέρ δι σε άλ λω στε πο τέ από
τους ερ γα ζό με νους και τη νε ο λαία η κυ -
βέρ νη ση της Nέ ας Δη μο κρα τί ας. Στις 8 Σε -
πτέμ βρη η αντι κυ βερ νη τι κή δια δή λω ση
των συν δι κά των πρέ πει να έχει έντο νο το
στίγ μα της νέ ας αντι κα πι τα λι στι κής αρι -
στε ράς που συ γκρο τή θη κε πο λι τι κά μέ σα
από τους αγώ νες του προ η γού με νου δια -
στή μα τος και εί ναι σάρ κα από τη σάρ κα
του κι νή μα τος.

Hδη στη Θεσ σα λο νί κη η αφί σα του
EN.ANTI.A εί ναι ορα τή στο κέ ντρο και στις
γει το νι ές της πό λης, ακό μα και στη φοι τη -
τι κή κα τα σκή νω ση στο Πο σεί δι της Xαλ κι -
δι κής. Στις πλα τεί ες του κέ ντρου, αλ λά και
της Tού μπας και αλ λού, κα θώς και σε ερ -
γα τι κούς χώ ρους όπως το Iπ πο κρά τειο, η
εί δη ση για τη συ γκρό τη ση του EN.ANTI.A
προ κα λού σε εν δια φέ ρον και άνοι γε τη συ -
ζή τη ση για την εναλ λα κτι κή λύ ση του αντι -
κα πι τα λι σμού απέ να ντι στην κυ βέρ νη ση
της δε ξιάς και τα κε ντρο α ρι στε ρά σε νά ρια,
που θέ λουν το Γιωρ γά κη σε ρό λο Πρό ντι.

H δια δή λω ση στην Eκ θε ση που απο τέ -
λε σε την αρ χή του τέ λους για την κυ βέρ -
νη ση Mη τσο τά κη και συ νε χί στη κε επί πρω -
θυ πουρ γί ας Ση μί τη, μπο ρεί να απο τε λέ σει
φέ τος ένα νέο ορό ση μο στο κί νη μα. 

Για το EN.ANTI.A. αυ τό εί ναι στό χος.
Στις 8 Σε πτέμ βρη δια δη λώ νου με για να χα -
λά σου με τη φι έ στα του Kα ρα μαν λή και
των με γα λο κα πι τα λι στών φί λων του και την
επό με νη ημέ ρα ορ γα νώ νου με μια με γά λη
"προ ε κλο γι κή" συ γκέ ντρω ση του
EN.ANTI.A., πολ λα πλά σια της 14 Iο ύ λη,
που θα δώ σει νέα ορ μή στις μά χες που έρ -
χο νται. H επι στρο φή της πο λι τι κής να συ -
νο δευ τεί από την επι στρο φή στο προ σκή -
νιο της αντι κα πι τα λι στι κής προ ο πτι κής, της
ελ πί δας του κό σμου από τα κά τω που πα -
λεύ ει για την αλ λα γή της κοι νω νί ας. Aκρι -
βώς επει δή έχου με αυ τές τις ει κό νες και
τις εμπει ρί ες, η Πρω το βου λία EN.ANTI.A.
στη Θεσ σα λο νί κη προ χώ ρη σε τη Δευ τέ ρα
23 Iο ύ λη και σε το πι κές συ σκέ ψεις, στο κέ -
ντρο, στις δυ τι κές και ανα το λι κές συ νοι κί -
ες για την κα λύ τε ρη ορ γά νω ση της δια δή -
λω σης και της υπο δο χής των χι λιά δων δια -
δη λω τών από όλη την Eλ λά δα.

Mπά μπης Kο ρουν δής, 
δι κη γό ρος, Θεσ σα λο νί κη

ΘEΣΣAΛONIKH

ΠEPIΣTEPI

ANTIκαπιταλιστικής Aριστεράς προχωράει

H οργή στην
διαδήλωση της ΔEΘ
την χρονιά που
καταστράφηκε η Nέα
Oρλεάνη, ήταν
τεράστια. Φέτος που
κάηκαν όλα τα δάση
θα είναι ακόμα πιο
μεγάλη



Στις 15 Φλε βά ρη του 2003 και τους μή νες
που ακο λού θη σαν, την πε ρίο δο της ει σβο λής
στο Ιράκ, εκα το ντά δες χι λι ά δες άν θρω ποι πλημ -
μύ ρι ζαν τους δρό μους και τις πλα τεί ες, δέ νο -
ντας την Ελ λά δα στην αλυ σί δα των αντι πο λε μι -
κών κι νη το ποιή σε ων και δια δη λώ σε ων που σά -
ρω ναν ολό κλη ρο τον πλα νή τη. 

Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο έπαι ξε
κα θο ρι στι κό ρό λο για να ξε δι πλω θεί και να ορ -
γα νω θεί όλη αυ τή η δυ να μι κή. Η ατα λά ντευ τη
αντί θε σή μας απέ να ντι στον αμε ρι κά νι κο ιμπε -
ρια λι σμό ενά ντια στην επέμ βα ση στο Αφγα νι -
στάν και στο Ιράκ χω ρίς “ναι μεν αλ λά…”, η
προ σή λω σή μας στην δη μιουρ γία μι ας Συμ μα χί -
ας όσο το δυ να τόν πιο πλα τιάς και ενω τι κής, η
ανά δει ξη και κα ταγ γε λία της συμ με το χής των
ελ λη νι κών κυ βερ νή σε ων στον πό λε μο “κα τά της
τρο μο κρα τί ας” του Μπους, ήταν επι λο γές που
βο ή θη σαν στην δη μιουρ γία ενός μα ζι κού και
ταυ τό χρο να αιχ μη ρού αντι πο λε μι κού κι νή μα τος.

Ορ γα νώ σα με εκα το ντά δες εκ δη λώ σεις και κι -
νη το ποιή σεις από τό τε μέ χρι σή με ρα για το
Ιράκ, το Αφγα νι στάν, την Πα λαι στί νη, το Λί βα νο,
το Ιράν. Ανοί ξα με την κό ντρα με την ισλα μο φο -
βία και τον ρα τσι σμό. Υπε ρα σπι στή κα με τα δη -
μο κρα τι κά δι καιώ μα τα και τις ελευ θε ρί ες που
μπή καν στο στό χα στρο της κυ βέρ νη σης με τις
απα γω γές των πα κι στα νών και τις υπο κλο πές

της Vo da fo ne. Και κα τα φέ ρα με ση μα ντι κές νί -
κες για το κί νη μά μας, με πιο χα ρα κτη ρι στι κή
την αθώ ω ση του προ έ δρου της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας, Τζα βέντ Ασλάμ και την κα τά ρρευ ση
της σκευω ρί ας σε βά ρος του. 

Έχου με ακό μα με γά λες μά χες μπρο στά μας
γι αυ τό και η δρά ση της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε
τον Πό λε μο το επό με νο διά στη μα εί ναι πο λύ τι -
μη. Έχου με όμως ταυ τό χρο να και την ευ και ρία
να ανα δεί ξου με αυ τές τις μά χες σε κε ντρι κό πο -
λι τι κό επί πε δο στις ερ χό με νες βου λευ τι κές
εκλο γές.

Μ’ αυ τήν την πρό θε ση, μια σει ρά συ να γω νι -
στές και συ να γω νί στριες από την Συμ μα χία Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο συμ με τέ χου με ενερ γά και
στην Πρω το βου λία για την Ενό τη τα της Αντι κα -
πι τα λι στι κής Αρι στε ράς (ΕΝΑ ΝΤΙΑ). Για να
ακου στεί δυ να τά και μέ σα από τις κάλ πες η φω -
νή του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος! Ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση της ΝΔ που προ σπα θεί διαρ κώς να
ανα βαθ μί ζει την συμ με το χή της στην “συμ μα χία
των προ θύ μων” του Μπους. Αλ λά και ενά ντια
στο σύ στη μα που γεν νά ει τους πο λέ μους και τις
επεμ βά σεις.
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Σε πρό σφα τη συ νέ ντευ ξη του στα
«Νέα» ο Αλέ κος Αλα βά νος έδω σε μια
πρώ τη γεύ ση από το στίγ μα του πε ριε -
χο μέ νου της αντι πο λι τευ τι κής τα κτι κής
που θα ακο λου θή σει ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ μέ χρι
τη δι ε ξα γω γή των επερ χό με νων εκλο -
γών. Ου σια στι κά πρό κει ται για δύο βα -
σι κούς άξο νες όπου από τη μία υπάρ -
χει η κρι τι κή στην κυ βέρ νη ση για την
κα κή λει τουρ γία των κοι νο βου λευ τι κών
θε σμών (Ο Πρω θυ πουρ γός δεν έρ χε -
ται σχε δόν πο τέ στο Κοι νο βού λιο) και
από την άλ λη η ενα γώ νια προ σπά θεια
να εμ φα νι στεί ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ως η κοι νο -
βου λευ τι κή έκ φρα ση των κι νη μά των. 

Για το πρώ το δεν έχου με πα ρά να
σχο λιά σου με πως ο επι κε φα λής του
ΣΥ ΡΙ ΖΑ φαί νε ται να βρί σκε ται σα φώς
κά τω από την ηγε μο νία της αστι κής
ιδε ο λο γί ας όπου το κοι νο βού λιο μοιά -
ζει με θέ α τρο πραγ μα τι κών πο λι τι κών
συ γκρού σε ων και πραγ μα τι κών δια κυ -
βευ μά των και κα τά συ νέ πεια όσο το
πε ρισ σό τε ρο βρί σκε ται κα νείς τό σο
πε ρισ σό τε ρο προ ω θού νται οι λα ϊ κές
δι εκ δι κή σεις! 

Στο δεύ τε ρο το ολί σθη μα εί ναι πιο
σο βα ρό για τί γί νε ται προ σπά θεια
απαλ λο τρί ω σης κι νη μά των στα οποία
οι δυ νά μεις της ανα νε ω τι κής αρι στε -
ράς εί τε έπαι ξαν ένα δευ τε ρεύ ο ντα
ρό λο (πχ φοι τη τι κό κί νη μα), σε αντι δια -
στο λή με αυ τόν των δυ νά με ων της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς που με
συ νέ πεια προ ε τοί μα ζαν και επι κα θό ρι -
σαν μια πο λύ μη νη σύ γκρου ση,- που
ορι σμέ νες φο ρές ήταν και αντι φα τι κός
(δε ξε χνά με εύ κο λα το ρό λο ση μα ντι -
κής με ρί δας πα νε πι στη μια κών του ΣΥΝ
στην υπε ρά σπι ση των με ταρ ρυθ μί σε -
ων), εί τε όλα γί νο νταν από τη σκο πιά
μι ας δια χει ρι στι κής οπτι κής: εί μα στε
με τα κι νή μα τα, αλ λά δεν εί μα στε με
την κοι νω νι κή ανα τρο πή, εί μα στε ενά -
ντια στο νό μο πλαί σιο αλ λά κά νου με
και τις τρο πο λο γί ες μας, εί μα στε ενά -
ντια στη συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση
αλ λά κα θό μα στε μέ χρι και το τέ λος και
τη συ ζη τά με τη στιγ μή που και το ίδιο
το ΠΑ ΣΟΚ έχει απο χω ρή σει!

Βέ βαια δεν μπο ρού με να μην κα τα -
νο ή σου με την πραγ μα τι κή αγω νία του
Αλέ κου Αλα βά νου για την έκ φρα ση σε
εκλο γι κό επί πε δο των αντι κα πι τα λι στι -
κών κι νη το ποιή σε ων των τε λευ ταί ων
ετών. Ας μην ανη συ χεί όμως: Οι δι ερ -
γα σί ες που δι ε ξά γο νται τους τε λευ ταί -
ους μή νες στο εσω τε ρι κό της αντι κα πι -
τα λι στι κής αρι στε ράς δεί χνουν πως θα
μπο ρέ σουν επά ξια να κα λύ ψουν αυ τό
το κε νό!

ΠETPOΣ KΩNΣTANTINOY
Πρωτοβουλία ΓENOBA

ΓIANNHΣ ΣHΦAKAKHΣ
Συμμαχία 

Σταματήστε τον Πόλεμο

ΤΑ ΚΗΣ ΘΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΑΣ
ΟΚ ΔΕ ΣΠΑΡ ΤΑ ΚΟΣ

ΣΠYPOΣ 
ΣAKEΛAPO-
ΠOYΛOΣ
AP.AN.

Tα κινήματα και η
Aντικαπιταλιστική Aριστερά

Το αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα έφε ρε την ελ πί δα της αντί στα -
σης στο σύ στη μα του κέρ δους και του πο λέ μου διε θνώς και
στην Ελ λά δα. Πρώ τα το 2000 με την Πρω το βου λία ΠΡΑ ΓΑ και
στην συ νέ χεια με την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001 ο αέ ρας
του κι νή μα τος κα τά της κα πι τα λι στι κής πα γκο σμιο ποί η σης
έφε ρε στο κί νη μα την λο γι κή του ΟΛΟΙ ΜΑ ΖΙ και «οι άν θρω -
ποι πά νω από τα κέρ δη». Στις μέ ρες της Γέ νο βα τον Ιο ύ λη
του 2001 54% δή λω νε σε γκά λοπ ότι «εί μαι με τους δια δη λω -
τές της Γέ νο βα» και ένας στους τρεις «και ‘γω θα πή γαι να αν
μπο ρού σα».

Η συ νέ χεια ήρ θε με το ξέ σπα σμα του αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος το 2003, την 15η Φλε βά ρη και τις κι νη το ποιή σεις κα τά
της συ νό δου κο ρυ φής της ΕΕ στην Θεσ σα λο νί κη. Οι αντι κα -
πι τα λι στές εκ φρά στη καν και έδρα σαν εκεί νο το διά στη μα μέ -
σα από κι νή σεις όπως η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο,
το Ελ λη νι κό Κοι νω νι κό Φό ρουμ, η Πρω το βου λία Αγώ να.

Η Πρω το βου λία ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. απο τε λεί ΣΥ ΓΚΛΙ ΣΗ δι α φο ρε τι -
κών κομ μα τιών του αντι κα πι τα λι στι κού κι νή μα τος που βρέ θη καν
σε άλ λες συ νι στώ σες την προ η γού με νο πε ρίο δο. Αυ τή η σύ -
γκλι ση εί ναι μια ενω τι κή δια δι κα σία που εμπνέ ει τον κό σμο της
αντί στα σης και του αγώ να για τί φέρ νει τους αγω νι στές σε κοι νή
προ σπά θεια για την στή ρι ξη των αγώ νων και την υπε ρά σπι ση
της αντι κα πι τα λι στι κής εναλ λα κτι κής λύ σης. Η κε ντρι κή πο λι τι -
κή έκ φρα ση του κι νή μα τος εί ναι υπό θε ση πια των ίδιων των
αντι κα πι τα λι στών μέ σα από την σύ γκλι σή τους στο ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.
που δη μιουρ γούν την κα λύ τε ρη βά ση για την ανά πτυ ξη και το
δυ νά μω μα μι ας νέ ας αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς. 

Δώ σα με μά χες ενά ντια στην κα πι τα λι στι κή πα γκο σμιο ποί η -
ση, στο πό λε μο, στο ρα τσι σμό μέ σα από το Ελ λη νι κό Κοι νω νι -
κό Φό ρουμ. Ακο λου θή σα με μια ενιαι ο με τω πι κή αντι με τώ πι ση
«χτυ πά με μα ζί-βα δί ζου με χω ρι στά» χω ρίς πο τέ να υπο στη ρί -
ξου με τις πο λι τι κές επι λο γές του ΣΥ ΡΙ ΖΑ ή του ΣΥΝ.

Δεν έχει κα νέ να δι καίω μα ο Αλέ κος Αλα βά νος και ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ
να οι κειο ποιού νται την δρά ση δυ νά με ων οι οποί ες πο λι τι κά
δεν στή ρι ξαν τις προ ο πτι κές και τις επι λο γές τους.

Εί ναι γνω στό ότι ο ΣΥΝ σύρ θη κε σε συμ με το χή στο Πα γκό -
σμιο και το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νω νι κό Φό ρουμ. Ταυ τό χρο να χρη σι -
μο ποί η σε και χρη σι μο ποιεί το Ελ λη νι κό Κοι νω νι κό Φό ρουμ
όπως το ΚΚΕ χρη σι μο ποιεί το ΠΑ ΜΕ, σαν ένα μη χα νι σμό χει -
ρα γώ γη σης και υπο κα τά στα σης των κι νη μά των και των αντι -
στά σε ων.

Το πα ρά δειγ μα της Ιτα λίας δεί χνει ότι πο λύ πιο έγκαι ρα
χρειά ζε ται να δώ σου με την πο λι τι κή μά χη για την έκ φρα ση
του νέ ου κι νή μα τος μέ σα από μια μα ζι κή αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά. Με την Πρω το βου λία για την ΕΝό τη τα της ΑΝΤΙ κα -
πι τα λι στι κής Αρι στε ράς κά να με ένα πρώ το ση μα ντι κό βή μα.
Απο τε λεί δι έ ξο δο για να κλεί σου με τον δρό μο σε απο γο η τεύ -
σεις και συμ βι βα σμούς.
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Οι νε κροί και οι αγνο ού με νοι των συ γκρού σε ων και των πο λέ μων
στην Κύ προ απο τε λούν την κο ρύ φω ση του πό νου και στις δυο κοι -
νό τη τες, ιδιαί τε ρα αυ τές τις μέ ρες του Ιο ύ λη. 

Με εξαί ρε ση τα ονό μα τα και τη θρη σκεία ή ει κό να εί ναι η ίδια και
στις δυο πλευ ρές. Δά κρυα, πό νος, από γνω ση. Εκα το ντά δες γυ ναι κό -
παι δα, γέ ροι, απλοί άν θρω ποι του μό χθου σκο τώ θη καν μό νο και μό νο
για τί ήταν Έλ λη νες ή Τούρ κοι, για να εξυ πη ρε τη θούν τα συμ φέ ρο ντα
αυ τών που βρί σκο νται στη κο ρυ φή της κοι νω νί ας και παίρ νουν τις
απο φά σεις ή κά ποιων με γά λων δυ νά με ων στη πα γκό σμια σκα κι έ ρα.

Οι απο κα λύ ψεις των τε λευ ταί ων μη νών με τις εκτα φές λει ψά νων
από ομα δι κούς τά φους έφε ραν στην επι φά νεια μια ιστο ρία 50 χρό -
νων πο λέ μων και εθνι κού ξε κα θα ρί σμα τος κι από τις δύο πλευ ρές,
που λί γο έχει να ζη λέ ψει από τις σφα γές που γνώ ρι σε η πρώ ην Γιου -
γκο σλα βία ή ο Λί βα νος. 

Αυ τές οι απο κα λύ ψεις δεν εί ναι πα ρά μό νο μι κρό μέ ρος της τρα -
γι κής πραγ μα τι κό τη τας. Εί ναι όμως αρ κε τές για να κά νουν θρύ ψα λα
την επί ση μη προ πα γάν δα της κά θε πλευ ράς ότι η βαρ βα ρό τη τα
ήταν «προ νό μιο» μό νο της αντί πα λης πλευ ράς και ότι η δι κή τους
πλευ ρά ήταν το αθώο θύ μα. Πο λύς κό σμος αρ χί ζει να συ νει δη το -
ποιεί, για πρώ τη φο ρά, ότι τα ίδια εγκλή μα τα έγι ναν και από τις δυό
πλευ ρές με θύ μα τα αθώ ους απλούς αν θρώ πους και ότι κα μιά πλευ -
ρά δεν νο μι μο ποιεί ται να πα ρι στά νει το αθώο θύ μα.

Τα εγκλή μα τα αυ τά δεν ήταν «με μο νω μέ να πε ρι στα τι κά» αλ λά το
απο τέ λε σμα της πο λι τι κής του εθνι κι σμού που ακο λου θού σαν οι πο -
λι τι κές ηγε σί ες και των δύο πλευ ρών. Δεν εί ναι τυ χαίο ότι κα νέ νας
από τους αυ τουρ γούς αυ τών των φρι κτών εγκλη μά των δεν διώ χτη κε
πο τέ. Αντί θε τα θε ω ρού νταν ήρω ες που εκτέ λε σαν το κα θή κον τους
προς την πα τρί δα και επι βρα βεύ ο νταν με θέ σεις και αξιώ μα τα στις
κοι νό τη τές τους.

Δεν μπο ρού με να μι λά με για επα νέ νω ση και ει ρη νι κή συ νύ παρ ξη
όσο οι υπεύ θυ νοι γι αυ τά τα εγκλή μα τα κυ κλο φο ρούν ελεύ θε ροι και
τι μώ νται σαν ήρω ες στην κοι νό τη τά τους. 

Δεν ζη τά με να στη θούν δι κα στή ρια για να τους δι κά σουν. Ζη τού -
με όμως οι αυ τουρ γοί και οι ηθι κοί αυ τουρ γοί αυ τών των εγκλη μά -
των να κα τα δι κα στούν πο λι τι κά, ηθι κά και κοι νω νι κά. Χρειά ζε ται να
τι μή σου με τα αθώα θύ μα τα της άλ λης πλευ ράς όπως ακρι βώς τι -
μού με τους δι κούς μας. Οι νε κροί και οι αγνο ού με νοι της Κύ πρου
μπο ρούν έτσι να γί νουν γέ φυ ρα ει ρή νης και συμ φι λί ω σης αντί πη γή
μι σαλ λο δο ξί ας όπως θέ λουν να τους χρη σι μο ποιούν η επί ση μη πο λι -
τι κή και οι εθνι κι στές στην κά θε πλευ ρά. 

Η «Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο-Κύ προς», σε συ νερ γα σία με
άλ λες ορ γα νώ σεις και ακτι βι στές, προ γραμ μα τί ζει και φέ τος κοι νές
δι κοι νο τι κές εκ δη λώ σεις στη μνή μη των αθώ ων θυ μά των στην Κύ -
προ, Ελ λη νο κύ πρι ων και Τουρ κο κύ πρι ων κά τω από τον τί τλο «ο κοι -
νός πό νος και το κοι νό μέλ λον μάς ενώ νουν»: 

Τε τάρ τη 25 Ιο ύ λη Inter col le ge, αί θου σα UNE SCO, 19.30-21.30 εκ -
δή λω ση- συ ζή τη ση

Σάβ βα το 28 Ιο ύ λη, οδό φραγ μα Λ. Πά λας, 09.30 πρωί, κοι νή επί -
σκε ψη σε δύο συμ βο λι κούς χώ ρους, στην πε ριο χή Πα ρισ σι νού και
στο Πα λαί κυ θρο όπου βρέ θη καν ομα δι κοί τά φοι, Ε/κ και Τ/κ αντί -
στοι χα.

Κα λού με τον κά θε ει λι κρι νή υπο στη ρι κτή της επα να προ σέγ γι σης,
που θέ λει μια ει ρη νι κή και δη μο κρα τι κή επα νέ νω ση του νη σιού να
στη ρί ξει με την πα ρου σία του αυ τή την πρω το βου λία. Να στεί λου με
το μή νυ μα ότι δεν θα επι τρέ ψου με ξα νά να χρη σι μο ποιή σουν τους
νε κρούς, τους αγνο ού με νους και τον πό νο, που προ κά λε σαν τα
εγκλή μα τα και οι πό λε μοι τους, για να συ νε χί ζουν την εθνι κι στι κή και
ρα τσι στι κή τους πο λι τι κή. 

Οι ορ γα νώ σεις που υπο στη ρί ζουν την πρω το βου λία των εκ δη λώ -
σε ων εί ναι:

Κόμ μα Νέα Κύ προς (YKP), Ερ γα τι κή Δη μο κρα τία, Πο λι τι στι κό Κέ -
ντρο BA RA KA, Ομο σπον δία Οι κολ &. Πε ριβ Ορ γα νώ σε ων, «Hands
Across the Divi de», IK ME (Ίδρυ μα Κοι νω νι κο πο λι τι κών Με λε τών), Νε -
ο κυ πρια κός Σύν δε σμος, Εν δο~Μή δεια /Cyprus In dy Me dia, Αμ μό χω -
στος Επι στρο φή, Κί νη ση Επα νέ νω σης Κύ πρου, Wo men's Re se arch
Ce nter, Σο σια λι στι κό Κόμ μα Κύ πρου (KSP), «Δι κοι νο τι κή Πρω το βου -
λία Συγ γε νών Αγνο ου μέ νων, Δο λο φο νη θέ ντων και Θυ μά των Πο λέ -
μου», Αρι στε ρή Πρω το βου λία Λάρ να κας και «Dan ce for Pe a ce».

Πλη ρο φο ρί ες: 99625620 ή 00905338610908 / E-mail:
stwc_cy@yaho o groups.com. 
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IPAK

Tα πετρέλαια του 
Iράκ ανήκουν στους
εργάτες του

KYΠPOΣ

Oι
HΠA θέ λουν να βά λουν χέ ρι
στον πε τρε λα ϊ κό πλού το του
Iράκ και πι έ ζουν την ιρα κι νή

κυ βέρ νη ση να πε ρά σει έναν νό μο που θα
υπο θη κεύ σει τον μέλ λον της χώ ρας, υπο -
στη ρί ζει ο Xα σάν Tζού μα Aουάντ, επι κε -
φα λής της Oμο σπον δί ας Συν δι κά των Πε -
τρε λαί ου του Iράκ.

Tο Συν δι κά το, που εκ προ σω πεί 26.000
ερ γά τες πε τρε λαί ου στο νό τιο Iράκ, προ -
χώ ρη σε πρό σφα τα σε μια σει ρά απερ γί ες
δια μαρ τυ ρί ας για τον προ τει νό με νο πε -
τρε λα ϊ κό νό μο. Tο να πε ρά σει ο νό μος εί -
ναι για τις HΠA κρι τή ριο επι τυ χί ας της
στρα τη γι κής της αύ ξη σης των στρα τευ -
μά των για να ξα να κερ δί σουν τον έλεγ χο
της χώ ρας.

O Xα σάν Tζού μα κα τη γο ρεί τις HΠA ότι
θέ λουν "να γε μί σουν τα χέ ρια τους με το
πε τρέ λαιο του Iράκ". O προ τει νό με νος νέ -
ος νό μος θα πα ρα δώ σει την βιο μη χα νία
πε τρε λαί ου σε πο λυε θνι κές επι χει ρή σεις
κα θα απο μυ ζή σει το Iράκ από τον πλού -
το του.

"Yπάρ χει συμ φω νία όλων των πλευ ρών
στις HΠA, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των
στρα τιω τι κών και αυ τών που στο Kο -
γκρέσ σο θέ λουν την από συρ ση από το
Iράκ, ότι θα πρέ πει να έχουν το έλεγ χο
του πε τρε λαί ου μας.

O Tζορτζ Mπους απέ τυ χε από στρα τιω -
τι κής πλευ ράς στην κα το χή, αλ λά αν κα -
τα φέ ρει να πε ρά σει αυ τός ο νό μος, τό τε
θα μπο ρεί να ισχυ ρι στεί ότι έχει πε τύ χει
μια νί κη.

Oταν η στρα τιω τι κή κα το χή των HΠA
στην χώ ρα μας τε λειώ σει, η οι κο νο μι κή
κα το χή θα συ νε χι στεί για πολ λά χρό νια
ακό μα".

O Xα σάν Tζού μα βρέ θη κε στη Bρε τα -
νία πρό σφα τα σαν μέ λος της διε θνούς
κα μπά νιας ενά ντια στον προ τει νό με νο νό -
μο. Συ να ντή θη κε με βρε τα νούς συν δι κα -
λι στές και επι σκέ φτη κε πι κε το φο ρία τα -
χυ δρο μι κών στο κε ντρι κό Λον δί νο την πε -
ρα σμέ νη Πέ μπτη. 

Προ ει δο ποί η σε ότι ο προ τει νό με νος πε -
τρε λα ϊ κός νό μος, που συ ζη τι έ ται τώ ρα στο
ιρα κι νό κοι νο βού λιο, προ κα λεί τε ρά στια
ορ γή στους Iρα κι νούς, ακό μα και σε αυ -
τούς που συμ με τέ χουν στην κυ βέρ νη ση.

O επι κε φα λής των ερ γα τών πε τρε λαί ου
ξε σκέ πα σε μια σει ρά μύ θους που χρη σι -
μο ποιού νται για να δι καιο λο γή σουν το νό -
μο. Eνας από αυ τούς, όπως εί πε, εί ναι ότι
δή θεν το Iράκ χρειά ζε ται ξέ νες επεν δύ -
σεις και ότι οι πο λυε θνι κές θέ λουν εγ γυ ή -
σεις ότι θα έχουν κέρ δη πριν ρί ξουν λε -
φτά στην βιο μη χα νία σαν μέ ρος των συμ -
φω νιών συ μπρά ξε ων πα ρα γω γής πε τρε -
λαί ου.

"Tο Iράκ πα ρά γει πά νω από 2.100.000
βα ρέ λια πε τρε λαί ου την ημέ ρα. Tα έσο δα

από αυ τό εί ναι 43 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά -
ρια. Tο Iράκ έχει προ ο πτι κά ένα τε ρά στιο
πο σό εσό δων για να ανα πτύ ξει μελ λο ντι -
κές επι χει ρή σεις και για ανοι κο δό μη ση.

Αυ τό μπο ρεί να επι τευ χθεί από την
εθνι κή εται ρία πε τρε λαί ου. "Aν οι πο λυε -
θνι κές θέ λουν να συμ με τέ χουν στην ανοι -
κο δό μη ση της βιο μη χα νί ας, πρέ πει να το
κά νουν κά τω από τον έλεγ χο των Iρα κι -
νών και όχι σαν ένα σχέ διο λε η λα σί ας
των πη γών της χώ ρας".

Eξή γη σε ότι πα ρά τον πρό λο γο που εγ -
γυά ται το έλεγ χο της βιο μη χα νί ας στην
Eθνι κής Eται ρία Πε τρε λαί ου, υπάρ χουν
δι α τά ξεις κρυμ μέ νες στις υπο ση μειώ σεις
που ου σια στι κά πα ρα δί δουν τον πλή ρη
έλεγ χο της βιο μη χα νί ας.

Eταιρίες

"Tο με γα λύ τε ρο πρό βλη μα εί ναι οι ανα -
φο ρές στα τέσ σε ρα πα ραρ τή μα τα του
νό μου.Tα πα ραρ τή μα τα ένα και δύο λέ νε
ότι η πα ρα γω γή στα υπάρ χο ντα κοι τά -
σμα τα πε τρε λαί ου πα ρα μέ νει υπό τον
έλεγ χο της εθνι κής εται ρίας. Aλ λά τα πα -
ραρ τή μα τα τρία και τέσ σε ρα δη λώ νουν
πως όλα τα νέα κοι τά σμα τα που θα ανα -
κα λυ φθούν πρέ πει να δο θούν σε ξέ νες
εται ρί ες.

Yπάρ χει ένα νέο κοί τα σμα στην επαρ -
χία Oυα σίτ στο κε ντρι κό Iράκ με δυ να τό -
τη τες να γε μί σει εκα τομ μύ ρια βα ρέ λια
πε τρε λαί ου. Σύμ φω να με το νό μο αυ τό
θα πα ρα δο θεί στις πο λυε θνι κές".

Tό νι σε ότι η εθνι κή εται ρία θα πρέ πει
να έχει απο κλει στι κά δι καιώ μα τα στην πα -
ρα γω γή πε τρε λαί ου με βά ση το συμ φέ -
ρον του Iρα κι νού λα ού.

Σύμ φω να με τον Xα σάν Tζού μα, ο πε -
τρε λα ϊ κός νό μος σχε διά στη κε στα κρυ φά
κά τω από την πί ε ση των HΠA και αυ τό "εί -
ναι αντί θε το με τα άρ θρα του νέ ου ιρα κι -
νού συ ντάγ μα τος που δη λώ νει ρη τά ότι ο
πλού τος του Iράκ σε πε τρέ λαιο και φυ σι κό
αέ ριο εί ναι ιδιο κτη σία του ιρα κι νού λα ού.

"Kα ταγ γέλ λου με τη δια δι κα σία, το ότι ο
νό μος γρά φτη κε πί σω από κλει στές πόρ -
τες και ότι άφη σαν τον ιρα κι νό λαό στο
σκο τά δι για ση μα ντι κά ση μεία του προ τει -
νό με νου νό μου.

Oι HΠA και η Bρε τα νία ασκούν τη μέ γι -
στη πί ε ση πά νω στην ιρα κι νή κυ βέρ νη ση
να πε ρά σει το νό μο".

O Xα σάν Tζού μα λέ ει ότι οι ερ γά τες
πε τρε λαί ου ηγού νται στην αντί θε ση με το
νό μο. Tο συν δι κά το κή ρυ ξε δύο μέ ρες
απερ γία το Mάη απαι τώ ντας τρο πο ποιή -
σεις στο νό μο και βελ τιώ σεις στους μι -
σθούς και τις συν θή κες ερ γα σί ας. H κυ -
βέρ νη ση έβγα λε εντάλ μα τα σύλ λη ψης
για τους ηγέ τες του συν δι κά του. 

O Xα σάν Tζού μα υπο στή ρι ξε ότι η κα τά -
στα ση της βιο μη χα νί ας αντα να κλά την επι -
δεί νω ση της κα τά στα ση σε όλη τη χώ ρα.

"O,τι κι αν βλέ πε τε στην τη λε ό ρα ση για
το Iράκ, για την δυ στυ χία του λα ού, σας
λέω ότι οι συν θή κες από κο ντά εί ναι πο λύ
χει ρό τε ρες. Θε ω ρού με τις HΠA άμε σα
υπεύ θυ νες για αυ τή την κα τά στα ση και
προ ει δο ποιού σα με από την αρ χή ότι η
κα το χή θα ήταν κα τα στρο φή.

Eί ναι μη συ νε τό και μη απο δε κτό να
φέρ νουν νό μους που αιχ μα λω τί ζουν τις
μελ λο ντι κές γε νι ές. Tο Iράκ εί ναι υπό κα -
το χή και κα νέ νας νό μος που επη ρε ά ζει το
μέλ λον μας δεν πρέ πει να ψη φι στεί".

Δι έ ψευ σε τους ισχυ ρι σμούς ότι η κα τά -
στα ση ασφά λει ας στο νό τιο Iράκ έχουν
δη μιουρ γή σει συν θή κες για ανοι κο δό μη -
ση. "Πολ λοί προέ βλε παν ότι λό γω της
σχε τι κής ηρε μί ας στην Bα σό ρα, θα υπήρ -
χε πε ρισ σό τε ρη ανοι κο δό μη ση και ότι αυ -
τό θα απο τε λού σε πα ρά δειγ μα για τις
υπό λοι πες επαρ χί ες. Aλ λά δεν εί ναι έτσι.
Πα ρά τη σχε τι κή ηρε μία σε σύ γκρι ση με
άλ λες επαρ χί ες, δεν βλέ που με κά ποιο
πρό γραμ μα ανοι κο δό μη σης".

O Xα σάν προ ει δο ποί η σε ότι ο προ τει -
νό με νος νό μος θα δη μιουρ γή σει σο βα ρά
προ βλή μα τα στο μέλ λον της χώ ρας. "Aν ο
νό μος εκτε λε στεί τώ ρα, θα επη ρε ά σει τις
μελ λο ντι κές γε νι ές και θα έχει αντί κτυ πο
στο πρό γραμ μα ανοι κο δό μη σης. Eί ναι
ένα ση μα ντι κό ζή τη μα για εμάς για τί τα
έσο δα από το πε τρέ λαιο ισο δυ να μούν με
το 85%-90% του εθνι κού μας ει σο δή μα -
τος. Tο Iράκ έχει ανά γκη και την τε λευ -
ταία δε κά ρα για να ξα να χτί σει τις δια λυ -
μέ νες ζω ές του λα ού του και τη δια λυ μέ -
νη του οι κο νο μία".

«Ο�κοι�νός�πό�νος�
και�το�κοι�νό�μέλ�λον�
μάς�ενώ�νουν»

O�πρόεδρος�της�Oμοσπονδίας

Συνδικάτων�Πετρελαίου�του�Iράκ

μιλάει�για�τον�αγώνα�που�δίνουν

για�να�σταματήσουν�την�αρπαγή.�

Tο�κείμενο�αυτό�είναι�ομιλία�που

έδωσε�πρόσφατα�στο�Λονδίνο.



Ο
Μάο απο φά σε να αντε πι τε θεί. Ανα κά λυ ψε
όμως ότι ήταν πραγ μα τι κά απο μο νω μέ νος.
Οταν το φθι νό πω ρο του 1965 προ σπά θη σε

να δη μο σιεύ σει ένα άρ θρο του στις κε ντρι κές εφη -
με ρί δες του Πε κί νου δεν βρή κε κα μιά αντα πό κρι -
ση. Το άρ θρο δη μο σιεύ τη κε σε ένα άση μο λο γο τε -
χνι κό πε ριο δι κό της Σα γκά ης. Για τον Μάο αυ τή η
στά ση σή μαι νε ότι «το κε ντρι κό Υπουρ γείο Προ πα -
γάν δας εί ναι το Πα λά τι του Πρί γκι πα της Κό λα -
σης». Χρεια ζό ταν μια «πο λι τι στι κή επα νά στα ση». 

Το Μάη του 1966 ο Μάο κα τήγ γει λε τους εχθρούς
του στην ηγε σία που «ακο λου θούν τον κα πι τα λι στι κό
δρό μο» κι εί ναι «κα κοί χα ρα κτή ρες». Στο Πε κί νο πέ -
τυ χε σχε δόν αμέ σως αυ τό το στό χο. Ομως, για να
τα κα τα φέ ρει σε ολό κλη ρη την απέ ρα ντη χώ ρα,
χρειά ζο νταν κά τι πο λύ πε ρισ σό τε ρο από τον στε νό
κομ μα τι κό μη χα νι σμό. Ο Μάο και οι σύμ μα χοί του
έψα χναν να βρουν ένα «μο χλό» που θα υπο χρε ώ σει
τους αντ ι πά λους τους να υπο τα χθούν. Οι δια μά χες
στην άρ χου σα τά ξη γέν νη σαν ένα ρήγ μα, και η μια
πτέ ρυ γα προ σπά θη σε να ενι σχύ σει την θέ ση της
απευ θυ νό με νη στους «από κά τω». 

Το πιο πρό σφο ρο ακρο α τή ριο ήταν η νε ο λαία –κι
ιδιαί τε ρα οι φοι τη τές κι οι μα θη τές. Προ φα νώς τα
συν θή μα τα που θα τους κι νη το ποιού σαν δεν θα
μπο ρού σαν να ήταν τα «εκα τομ μύ ρια τό νοι ατσα -
λιού» του 1958. Κά θε τέ τοια ανα φο ρά  σε οι κο νο μι -
κά ζη τή μα τα, θα μπο ρού σε να προ κα λέ σει «δυ σά -
ρε στες» ερω τή σεις για την κοι νω νι κή ανι σό τη τα,
τις οι κο νο μι κές απο τυ χί ες και το ποι ος φορ τω νό -
ταν το κό στος τους. Ετσι, η επί ση μη φρα σε ο λο γία
της «Πο λι τι στι κής Επα νά στα σης» εί χε να κά νει με
την «επα να στα τι κή θέ λη ση» την «πά λη ενά ντια
στον οι κο νο μι σμό», τον «πα ρα γω γι σμό» και πολ λά
άλ λα. Εί ναι ει ρω νι κό, ο Μάο που τον Γε νά ρη του
1965 δή λω νε ότι  «πρέ πει να ξε πε ρά σου με κά θε
χώ ρα σε ατο μι κές βόμ βες και υδρο γο νο βόμ βες
όποιο κι αν εί ναι το κό στος», να εκτο ξεύ ει μύ δρους
ενά ντια στον «οι κο νο μι σμό». 

Οι εκ κλή σεις του Μάο βρή καν πρό σφο ρο έδα -
φος στην νε ο λαία. Τα απο λι θω μέ να κα τα πιε στι κά
προ γράμ μα τα σπου δών, οι άθλιες συν θή κες σε
πολ λά πα νε πι στή μια, η κα θη με ρι νή κα τα πί ε ση των
στε λε χών μέ σα κι έξω από το πα νε πι στή μιο, όλη
αυ τή η ασφυ κτι κή ατμό σφαι ρα εί χε δη μιουρ γή σει
ένα εκρη κτι κό μείγ μα: να επι τε θού με στα αρ χη -
γεία; Να ξη λώ σου με όσους ακο λου θούν τον κα πι -
τα λι στι κό δρό μο; Επι τέ λους, σκέ φτο νταν. 

Φοιτητές

Οι σχο λές έκλει σαν ου σια στι κά και εκα τομ μύ ρια
φοι τη τές άρ χι σαν να με τα κι νού νται προς το Πε κί -
νο, για να δουν τον «Με γά λο Τι μο νι έ ρη». Ετσι γεν -
νή θη κε το κί νη μα των «Ερυ θρο φρου ρών» δε κά δες
ορ γα νώ σεις που ρί χνο νταν στη μά χη να εφαρ μό -
σουν με το δι κό τους τρό πο τις αρ χές της «Με γά -
λης Προ λε τα ρια κής Πο λι τι στι κής Επα νά στα σης». 

Ομως, σύ ντο μα η κα τά στα ση άρ χι σε να ξε φεύ γει
από τον έλεγ χο του Μάο, των συμ μά χων του και

όλης της άρ χου σας τά ξης. Πρώ τον, για τί οι αντί πα -
λοί τους δεν έμει ναν με σταυ ρω μέ να χέ ρια. Εφτια -
ξαν τις δι κές τους «ερυ θρο φρου ρές». Σε πολ λές
πε ριο χές της χώ ρας ξέ σπα σαν ένο πλες συ γκρού -
σεις ανά με σα στις αντί πα λες ορ γα νώ σεις και το
στρα τό. Συ γκρού σεις που επι στρα τεύ ο νταν από
αυ το σχέ δια πυ ρο βό λα μέ χρι αντιε ρο πο ρι κές ρου -
κέ τες...Αλ λά το πιο εφιαλ τι κό για την άρ χου σα τά -
ξη ήταν η ανά δυ ση ενός άλ λου πα ρά γο ντα. 

Μπο ρεί η «επα νά στα ση» να κη ρυσ σό ταν «προ λε -
τα ρια κή» αλ λά οι σα φείς οδη γί ες του Μάο ήταν
πως οι ερ γά τες πρέ πει να αφο σιώ νο νται στα πα ρα -
γω γι κά τους κα θή κο ντα και να «κά νουν την επα νά -

στα ση στον ελεύ θε ρο χρό νο τους». Ομως, οι ερ γά -
τες άρ χι σαν να κι νού νται ακο λο υθώ ντας το πα ρά -
δειγ μα των φοι τη τών. 

Πολ λές από τις ομά δες των ερυ θρο φρου ρών εί -
χαν αρ χί σει να πλαι σιώ νο νται από ερ γά τες. Στη Σα -
γκάη, τον Γε νά ρη του 1967 οι «επο χι κοί» και «πάρτ-
τα ιμ» ερ γά τες που δού λευαν με άθλιο υς μι σθούς
ξε κί νη σαν απερ γί ες και δια δη λώ σεις. Σύ ντο μα οι
απερ γί ες απλώ θη καν σε όλες τις με γά λες βιο μη χα -
νί ες της επαρ χί ας με τους σι δη ρο δρο μι κούς να με -
τα δί δουν τον «ιό». Στα τέ λη του Γε νά ρη, ορ γα νώ -
σεις ερυ θρο φρου ρών και ερ γα τών κα τέ λα βαν το
Δη μαρ χείο και ανα κή ρυ ξαν την Κομ μού να της Σα -

γκά ης. Στις 4 Φλε βά ρη έστει λαν εκ προ σώ πους στο
Μάο πε ρι μέ νο ντας να εγκρί νει τη κί νη σή τους. Η
απά ντη ση ήταν ένας κου βάς κρύο νε ρό. Και χει ρό -
τε ρα θα ακο λου θού σαν. 

Με τη χώ ρα σε κα τά στα ση ακυ βερ νη σί ας, με το
κομ μα τι κό μη χα νι σμό δια λυ μέ νο και πα ρα λυ μέ νο, ο
στρα τός με εντο λή του Μάο ανέ λα βε να «απο κα τα -
στή σει την τά ξη». Από το κα λο καί ρι του 1967 μέ χρι
και το 1968 κρά τη σε αυ τή η ανα τα ρα χή. Σε κά θε
πό λη σχη μα τί ζο νταν «τρι πλές επι τρο πές» από
στρα τιω τι κούς, κομ μα τι κά στε λέ χη και κρα τι κούς
αξιω μα τού χους –πολ λοί από αυ τούς μό λις ένα
χρό νο πριν σέρ νο νταν στους δρό μους σαν οπα δοί
του «κα πι τα λι στι κού δρό μου» και εκ φρα στές των
«αστι κών αξι ών». 

Το τζί νι εί χε ξε φύ γει από το μπου κά λι κι η επα νά -
στα ση απει λού σε να γί νει πραγ μα τι κά προ λε τα ρια -
κή. Προς αυ τή την κα τεύ θυν ση άρ χι σαν να κι νού -
νται μια σει ρά ορ γα νώ σεις ερυ θρο φρου ρών, που
ονο μά στη καν σχη μα τι κά η «υπε ρα ρι στε ρά». Ορ γα -
νώ σεις σαν τον «Με γά λο Εξε γερ μέ νο Στρα τό της
22 Απρί λη» στο Καν γκσί, το «Κο γκρέσ σο των Ερυ -
θρο φρου ρών» στο Πε κί νο, την «Κόκ κι νη Ση μαία»
στη Σα γκάη. 

Η ορ γά νω ση που έκα νε τα πε ρισ σό τε ρα βή μα τα
προς μια μαρ ξι στι κή επα να στα τι κή ανά λυ ση της κι -
νέ ζι κης κοι νω νί ας και των κα θη κό ντων που έμπαι -
ναν μπρο στά στο κί νη μα που εί χε ξε σπά σει ήταν η

Σεγκ-Βου-Λι εν (που ση μαί νει Επαρ χια κή Επα να στα -
τι κή Επι τρο πή). Στην πραγ μα τι κό τη τα ήταν ένας
σχη μα τι σμός όπου αντι προ σω πεύ ο νταν 20 ορ γα -
νώ σεις ερυ θρο φρου ρών και ερ γα τών στην επαρ χία
Χου νάν. Η εμ φά νι ση της Σεγκ-Βου-Λι εν αντι με τω πί -
στη κε με σκλη ρές κα ταγ γε λί ες. Τον Γε νά ρη του
1968, ο Τσου Εν Λαι, δε ξί χέ ρι του Μάο εκεί νη την
επο χή, μί λη σε σε μια συ γκέ ντρω ση στη πρω τεύ ου -
σα της επαρ χί ας Τσαγ κτσά όπου κα τήγ γει λε την
«αντε πα να στα τι κή τρο τσκι στι κή ορ γά νω ση». Το
για τί, το δεί χνουν με ρι κά απο σπά σμα τα από το μα -
νι φέ στο της Σεγκ-Βου-Λι εν, με τί τλο «Που βα δί ζει η
Κί να».

Προνόμοια

«Πραγ μα τι κά πι στεύ ου με ότι το 90% των στε λε -
χών πρέ πει να πα ρα με ρι στούν...Κι αυ τό επει δή συ -
νι στούν μια πα ρακ μά ζου σα τά ξη με τα δι κά της
συμ φέ ρο ντα. Η σχέ ση τους με το λαό άλ λα ξε, από
ηγέ τες που οδη γού σαν στο πα ρε λι θόν, σε μια σχέ -
ση εκ με ταλ λευ τών-εκ με ταλ λευό με νων, κα τα πι ε -
στών και κα τα πιε ζό με νων. 

Τα ει δι κά προ νό μια και οι υψη λοί μι σθοί της τά -
ξης των «κόκ κι νων» κα πι τα λι στών χτί στη καν πά νω
στη βά ση της εκ με τάλ λευ σης και της κα τα πί ε σης
των πλα τιών μα ζών του λα ού. Για να πραγ μα το ποι -
η θεί η «Λαϊ κή Κομ μού να της Κί νας» εί ναι ανα γκαίο
να ανα τρέ ψου με αυ τή την τά ξη...

Η ανά πτυ ξη και η έντα ση αυ τών των αντι θέ σε ων
επι βά λει ότι η κοι νω νία χρειά ζε ται μια ακό μα βα θύ -
τε ρη αλ λα γή: την ανα τρο πή της εξου σί ας της γρα -
φειο κρα τι κής αστι κής τά ξης, συ στη μα τι κό τσά κι -
σμα της πα λιάς κρα τι κής μη χα νής, την κοι νω νι κή
επα νά στα ση, την ανα δια νο μή του πλού του και της
εξου σί ας, την εγκα θί δρυ ση μι ας νέ ας κοι νω νί ας
της ‘Λαϊ κής Κομ μού νας της Κί νας’. 

Στον αγώ να για την κα τά λη ψη της εξου σί ας πρέ -
πει να εφαρ μο στεί η μαρ ξι στι κή αρ χή του τσα κί -
σμα τος της πα λιάς κρα τι κής μη χα νής. Το σύ στη μα
της εκ με τάλ λευ σης και της γρα φειο κρα τί ας πρέ πει
να δια λυ θεί ολο κλη ρω τι κά...Η πραγ μα τι κή επα νά -
στα ση δεν έχει αρ χί σει ακό μα. Το προ λε τα ριά το
μπο ρεί να χά σει σε αυ τή την επα νά στα ση μό νο τις
αλυ σί δες του. Αλ λά μπο ρεί να κερ δί σει το κό σμο
ολό κλη ρο. Ας τρέ μει η γρα φειο κρα τι κή άρ χου σα
τά ξη μπρο στά στη σο σια λι στι κή επα νά στα ση. Η Κί -
να του αύ ριο θα εί ναι ο κό σμος της ‘Κομ μού νας’».  

Η Σεγκ Βου Λι εν έβα ζε στό χο όχι κά ποια πρό σω -
πα που «έπαιρ ναν τον κα πι τα λι στι κό δρό μο» αλ λά
ολό κλη ρη την άρ χου σα τά ξη του κρα τι κού κα πι τα -
λι σμού στην Κί να. 

Το 9ο Συ νέ δριο του ΚΚΚ κή ρυ ξε την λή ξη της
«Πο λι τι στι κής Επα νά στα σης». Ισως εί ναι η πρώ τη
και τε λευ ταία επα νά στα ση στην ιστο ρία που τερ μα -
τί ζε ται με απο φά σεις συ νε δρί ων...Στην πραγ μα τι -
κό τη τα, η άρ χου σα τά ξη της Κί νας χρειά στη κε
χρό νια για να συ νέλ θει από το με γά λο κλο νι σμό
της έκρη ξης του 1966-1969. 

Λέανδρος Mπόλαρης

40 XPONIA AΠO TO  KAΛOKAIPI THΣ “ΠOΛITIΣTIKHΣ EΠANAΣTAΣHΣ”

Oι εξεγέρσεις που τσάκισε 
ο κρατικός καπιταλισμός της Kίνας
Τ

ο κα λο καί ρι του 1967 η Κί να βρι σκό -
ταν σε κα τά στα ση εμ φύ λιου πο λέ -
μου, για την ακρί βεια πολ λών εμ φυ -

λίων πο λέ μων. Ηταν το απο κο ρύ φω μα της
«Με γά λης Προ λε τα ρια κής Πο λι τι στι κής
Επα νά στα σης» και η αρ χή του τέ λους της. 

Η «Προ λε τα ρια κή Πο λι τι στι κή Επα νά στα -
ση» εί χε ξε κι νή σει σαν μια εκ στρα τεία με
εμπνευ στή το Μάο Τσε Τουνγκ το 1966 με
σκο πό να βγά λει από τη μέ ση τους αντα γω -
νι στές του στην άρ χου σα τά ξη. Σύ ντο μα
όμως ξέ φυ γε από κά θε έλεγ χο κα θώς εκα -
τομ μύ ρια φοι τη τές και ερ γά τες άρ χι σαν να
εκ φρά ζουν τις δι κές τους ελ πί δες και να
στρέ φο νται ενά ντια σε όλη την άρ χου σα τά -
ξη. «Εί ναι δί καιο να εξε γεί ρε σαι» εί χε πει ο
Μάο και «Βομ βαρ δί στε τα αρ χη γεία». Οι ερ -
γά τες και οι φοι τη τές σε πολ λές πε ριο χές
της Κί νας, από τη Σα γκάη στο νό το μέ χρι
την επαρ χία Καν γκσί στα βο ρειο α να το λι κά
έκα ναν αυ τό το σύν θη μα πρά ξη, χω ρίς να
κά νουν δια κρί σεις ανά με σα στους φί λους ή
τους εχθρούς του Μάο. Εβα ζαν στο στό χα -
στρο, όχι μό νο το πο λι τι κό αλ λά και του
του φε κιού πολ λές φο ρές, όλη την «κόκ κι νη
αστι κή τά ξη». Τη «λύ ση» την έδω σε ο στρα -
τός...

Οταν, όμως, η «Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση»
βρι σκό ταν στο από γειό της, αυ τά ήταν ακό -
μα σχε τι κά άγνω στα πράγ μα τα έξω από τα
σύ νο ρα της Κί νας. Για τους ερ γά τες και
τους φοι τη τές που συμ με τεί χαν στους αγώ -
νες που έμει ναν γνω στοί ως «Ο Μά ης του
‘68», η Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση ήταν ένα
δυ να τός πό λος έλ ξης. Το «εναλ λα κτι κό μο -
ντέ λο» απέ να ντι στη Ρω σία των γκρί ζων
γρα φειο κρα τών τύ που Μπρέζνι εφ που προ -
ω θού σε την «ει ρη νι κή συ νύ παρ ξη» με τον
αμε ρι κά νι κο ιμπε ρια λι σμό, έστελ νε τα τανκς
να συ ντρί ψουν την Ανοι ξη της Πρά γας στην
Τσε χο σλο βα κία το 1968 και ήταν το κέ ντρο
του «επί ση μου» διε θνούς κομ μου νι στι κού
κι νή μα τος, που σε όλο το κό σμο κου βα λού -
σε το βά ρος των συμ βι βα σμών, των ξε που -
λη μά των και της γρα φειο κρα τι κο ποί η σης. 

Η διά ψευ ση των αυ τα πα τών για την Κί να
του Μάο ήρ θε με ρι κά χρό νια αρ γό τε ρα
προ κα λώ ντας δια λυ τι κή κρί ση στην επα να -
στα τι κή αρι στε ρά που επη ρε ά ζο νταν από
τις μα οϊ κές ιδέ ες. Ομως, η συ ζή τη ση για τα
σα ρα ντά χρο να της «Πο λι τι στι κής Επα νά -
στα σης» δεν έχει ακα δη μα ϊ κό χα ρα κτή ρα
–κι όχι μό νο επει δή σή με ρα στην Κί να συ νε -
χί ζουν να κυ βερ νά νε με σι δε ρέ νια πυγ μή οι
κλη ρο νό μοι του Μάο. Για την νέα αντι κα πι -
τα λι στι κή αρι στε ρά που ανα πτύσ σε ται σε
όλο το κό σμο η συ ζή τη ση για τον «σο σια λι -
σμό του 21ου αιώ να» εί ναι ανα πό σπα στα
δε μέ νη με το ξε κα θά ρι σμα των λο γα ρια -
σμών με το πα ρελ θόν. 

Τ
ο 1949 έγι νε μια πραγ μα τι κή επα νά στα ση.
Ανα τρά πη κε η πα λιά άρ χου σα τά ξη των γαι-
ο κτη μό νων και των κα πι τα λι στών που εί χε

στα θεί ανί κα νη έστω να εξα σφα λί σει την εδα φι κή
ενό τη τα της χώ ρας. Η επα νά στα ση του 1949
απάλ λα ξε τη Κί να από τους με γά λους γαιο κτή μο -
νες και τους ιμπε ρια λι στές που την εί χαν κομ μα -
τιά σει. 

Ομως, δεν ήταν μια σο σια λι στι κή επα νά στα ση
με την ερ γα τι κή τά ξη να παίρ νει την εξου σία με τα
συλ λο γι κά, δη μο κρα τι κά της όρ γα να γεν νη μέ να
στον αγώ να. Ο «Λαϊ κός Απε λευ θε ρω τι κός Στρα -
τός» ήταν η εν σάρ κω ση της επα νά στα σης, ένας
στρα τός εκα τομ μυ ρί ων. Ομως, δεν ήταν οι αγρό -
τες αυ τοί που πή ραν την εξου σία. Την πή ραν αυ τοί
που τους διοι κού σαν και τους ένω ναν, ένα στρώ μα
δια νο ού με νων συ σπει ρω μέ νων στο Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα της Κί νας. Για τον Μάο Τσε Τουνγκ και το
Κόμ μα του, ο στό χος ήταν η οι κο δό μη ση ενός
ισχυ ρού κρά τους, μι ας σύγ χρο νης βιο μη χα νι κής
και στρα τιω τι κής δύ να μης που θα έβα ζε την Κί να
στο κλαμπ των ισχυ ρών του κό σμου.

Το μο ντέ λο ήταν η Ρω σία του Στά λιν. Η Ρω σία
έκα νε άλ μα τα τη δε κα ε τία του 30 και του 40 με
ιλιγ γιώ δεις ρυθ μούς ανά πτυ ξης, την οι κο δό μη ση
βα ριάς βιο μη χα νί ας και ενός πα νί σχυ ρου στρα τού.
Για να το κα τορ θώ σει αυ τό η ρώ σι κη γρα φειο κρα -
τία κή ρυ ξε τον πό λε μο στο βιο τι κό επί πε δο και τα
δι καιώ μα τα της ερ γα τι κής τά ξης και των αγρο τών. 

Η Κί να του 1950 ήταν πο λύ πιο πί σω από την
Ρω σία του ’30. Για την ακρί βεια, πί σω και από την
προ ε πα να στα τι κή Ρω σία ή την Ιν δία. Αυ τό που χτι -
ζό ταν  στην Κί να από τη δε κα ε τία του ’50 ήταν ο
κρα τι κός κα πι τα λι σμός. Το ΚΚΚ έβα λε στό χο η Κί -
να να γί νει πυ ρη νι κή δύ να μη σε λί γα χρό νια, όταν
ακό μα στην ύπαι θρο κυ ριαρ χού σε το ξύ λι νο αλέ -
τρι. Οταν το 1964 ο στό χος επε τεύ χθη, η πα ρα γω -
γή της πρώ της πυ ρη νι κής βόμ βας απαί τη σε το ένα
τέ ταρ το της ηλε κτρι κής ενέρ γειας που πα ρή γα γε
η χώ ρα. 

Αυ τή η πο ρεία έφε ρε το κι νέ ζι κο κα θε στώς σε
τρο χιά σύ γκρου σης με την Ρω σία. Ο Στά λιν έτσι κι
αλ λιώς δεν εμπι στευό ταν πο τέ το κι νέ ζι κο κόμ μα,
για τί έπαιρ νε τη δύ να μή του από τον έλεγ χο με γά -
λων κομ μα τιών της Κί νας στις δε κα ε τί ες του ’30
και του ’40 κι όχι από τους διο ρι σμούς της Μό -
σχας. Η Ρω σία βο ή θη σε το «αδελ φό» κόμ μα ότσν
πή ρε την εξου σία. Αλ λά ο στό χος ήταν να με τα -
τρέ ψει την Κί να σε ένα «πα ράρ τη μα» της Ρώ σι κης

οι κο νο μί ας όπως εί χε κά νει με τα κα θε στώ τα της
ανα το λι κής Ευ ρώ πης. Το κι νέ ζι κο κα θε στώς εί χε
άλ λη γνώ μη. Αυ τό ήταν το πραγ μα τι κό υπό βα θρο
της «σι νο-σο βιε τι κής ρή ξης» στα τέ λη της δε κα ε τί -
ας του ’50 κι όχι ότι το Κι νέ ζι κο ΚΚ ήταν πιο «επα -
να στα τι κό» από το «ρε βι ζιο νι στι κό» κα θε στώς της
Ρω σί ας. 

Aλμα

Το «Με γά λο Αλ μα προς τα μπρος» το 1958-60
ήταν η προ σπά θεια να επι τευ χθεί ο στό χος της
‘ανά πτυ ξης» με ιλιγ γιώ δη τα χύ τη τα. Ο Μάο δή λω -
σε: «Με έντε κα εκα τομ μύ ρια τό νους ατσά λι του
χρό νου και άλ λα δε κα ε φτά την χρο νιά που θα ακο -
λου θή σει ο κό σμος θα τρα ντα χτεί. Αν φτά σου με
τα σα ρά ντα εκα τομ μύ ρια τό νους σε πέ ντε χρό νια,
θα μπο ρέ σου με να ξε πε ρά σου με την Βρε τα νία σε
εφτα!» 

Αυ τή η έφο δος κα τέ λη ξε σε φιά σκο για το κα θε -
στώς και σε τρα γω δία για τους ερ γά τες και τους
αγρό τες. Στα ερ γο στά σια οι ερ γά τες υπο χρε ώ θη -
καν να δου λεύ ουν 12ωρα, δια δο χι κές βάρ διες,
σχε δόν μέ χρι εξό ντω σης. Αλ λά όσο πιο εντα τι κά
δού λευαν άν θρω ποι και μη χα νές τό σο πιο γρή γο -
ρα κα τα πο νού νταν. Στην ύπαι θρο οι αγρό τες στοι -
βά χτη καν σε «Λα ϊ κές Κομ μού νες» κα τά το πρό τυ -
πο της κολ λε κτι βο ποί η σης στη Ρω σία του ’30.
Επρε πε όχι μό νο να αυ ξή σουν την αγρο τι κή πα ρα -
γω γή αλ λά και να συμ βά λουν στη βιο μη χα νία. Εκα -
τομ μύ ρια σπρώ χτη καν σε πρό χει ρα ερ γο στά σια
πα ρα γω γής ατσα λιού. Απο δεί χτη κε μια τε ρά στια
σπα τά λη. Η αγρο τι κή πα ρα γω γή έπε σε, ο λι μός
άρ χι σε να χτυ πά ει τε ρά στιες πε ριο χές. Η Κί να
ανα γκά στη κε να ει σά γει τε ρά στιες πο σό τη τες σι -
τα ριού από τον Κα να δά και την Αμε ρι κή. 

Το «Με γά λο Αλ μα» πα ρα λί γο να γί νει προς τα
πί σω κι όχι προς τα μπρος. Τα επό με να χρό νια το
κα θε στώς προ σπά θη σε να χα λα ρώ σει κά πως τις
αφό ρη τες πι έ σεις για τρε λούς ρυθ μούς ανά πτυ -
ξης.  Οι συ ζη τή σεις κι οι συ γκρού σεις για το δρό -
μο που έπρε πε να ακο λου θή σει ο κι νέ ζι κος κρα τι -
κός κα πι τα λι σμός έδι ναν κι έπαιρ ναν στην άρ χου -
σα τά ξη και το απο τέ λε σμα ήταν ότι ο Μάο βρέ θη -
κε στην γω νία. Ηταν ακό μα ο «με γά λος τι μο νι έ -
ρης» αλ λά όλο και πε ρισ σό τε ρο έμοια ζε σαν μια
συμ βο λι κή φι γού ρα. Η «Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση»
ήταν μια προ σπά θεια να αντι στρα φούν αυ τοί οι
συ σχε τι σμοί. 

KINA KAI EΣΣΔ

Xώρες του “υπαρκτού σοσιαλισμού”

ή αντίπαλοι κρατικοί καπιταλισμοί;

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερα
για την “πολιτιστική Eπανάσταση στην
Kίνα” στο καινούργιο τεύχος 
του περιοδικού 

Σοσιαλισμός από τα κAτΩ
που κυκλοφορεί!

Διαβαστε επίσης:
Γάζα - Nίκη της Aντίστασης 
Σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα 
Aφιέρωμα: Bενεζουέλα, Kούβα, Oκτωβριανή Eπανάσταση 

H Pιζοσπαστική Aριστερά & οι εκλογές
Νο 777, 25/07/2007



Μ
ε αφορ μή το άρ θρο
του Α.Αν δρια νό που -
λου στην «Κα θη με ρι -

νή» της 18ης Ιο υ λίου με τί τλο
«Κόκ κι νο Τζα μί στην Αθή να;»
θα θέ λα με να διευ κρι νί σου με
κά ποια πράγ μα τα. Κατ’ αρ χήν
το Ελ λη νο α ρα βι κό Επι μορ φω -
τι κό Πο λι τι στι κό Κέ ντρο δεν εί -
ναι τζα μί αλ λά ένα πνευ μα τι κό
κέ ντρο που δια θέ τει  χώ ρο
προ σευ χής για τα μέ λη του
που εί ναι πε ριο ρι σμέ νου αριθ -
μού. 

Ιδρύ θη κε το 2001, λει τουρ -
γεί ως κέ ντρο ανοι χτό για
όλους, με γνω στές δρα στη ριό -
τη τες, από λυ τα σε βό με νο τους
νό μους του κρά τους και με θε -
τι κή απή χη ση στην ελ λη νι κή
κοι νω νία. Απαρ τί ζε ται από Έλ -
λη νες Μου σουλ μά νους και
Άρα βες που ζουν και ερ γά ζο -
νται νό μι μα στη χώ ρα μας. Η
με τα κό μι ση στο Μο σχά το ήταν
απα ραί τη τη κα θώς τα μέ λη
πολ λα πλα σιά στη καν και χά ρη
στην ευ γε νι κή χο ρη γία ενός
Σα ου δά ρα βα και όχι του Σα ου -
δα ρα βι κού κρά τους, το κτή ριο
αγο ρά στη κε και δεν οι κο δο μή -
θη κε. Το κέ ντρο εί ναι πά ντο τε
ανοι χτό, οπό τε η αγω νιώ δης
έκ φρα ση του Α. Αν δρια νό που -
λου «Κα νείς δεν γνω ρί ζει ποια
ακρι βώς εκ δο χή του Ισλάμ θα
λα τρεύε ται εκεί» δεν έχει βά ση
αφού το κέ ντρο εί ναι προ σβά -

σι μο σε όλους όσους εν δια φέ -
ρο νται να μά θουν, άλ λω στε
πά ντο τε ήταν. 

Το κέ ντρο αυ τό σε κα μία πε -
ρί πτω ση δεν ανα πλη ρώ νει το
Κρα τι κό Τέ με νος που θα χτι -
στεί με χρή μα τα του Ελ λη νι -
κού Κρά τους με λει τουρ γούς
που θα ορί ζει το κρά τος. Όλα
αυ τά τα έχου με ζη τή σει εμείς
οι Μου σουλ μά νοι της Αθή νας
που θέ λου με να εί μα στε αξιο -
πρε πείς και βρι σκό μα στε σε
συ νε χή διά λο γο με το κρά τος
αλ λά και την Εκ κλη σία. Όπως
γνω ρί ζε τε το κρά τος προ χώ -
ρη σε σε ψή φι ση νό μου που τα
κα το χυ ρώ νει όλα αυ τά. Το
Μου σουλ μα νι κό τέ με νος που
θα χτι στεί στον Ελαι ώ να θα εί -
ναι ο χώ ρος προ σευ χής για

κά θε Μου σουλ μά νο, και όχι
ένα Πο λι τι στι κό κέ ντρο χω ρη τι -
κό τη τας χι λί ων ατό μων. 

Βέ βαια χά ριν εντυ πω σια -
σμού και προ ε κλο γι κής πε ριό -
δου ο κα θέ νας μπο ρεί να
βγαί νει χω ρίς στοι χεία και να
απα ξιώ νει όλους τους Μου -
σουλ μά νους που ζουν στην
Ελ λά δα που εί ναι με ρι κές εκα -
το ντά δες χι λι ά δες, κα θώς και
το υπό λοι πο 1,5 δις Μου σουλ -
μά νων της γης, δα νει ζό με νος
μία εξέ γερ ση στο Πα κι στάν,
χρη σι μο ποιώ ντας νε ο λο γι -
σμούς όπως «Μα ντρά σες»
(Μα ντρά σα στα Αρα βι κά απλά
ση μαί νει σχο λείο) προ σπα θώ -
ντας να προ σβάλ λει όσους
Μου σουλ μά νους δια βά σουν
το άρ θρο αυ τό. 

Οι πρά ξεις εί ναι αυ τές που
κα τα ξιώ νουν ή απα ξιώ νουν
τους πο λί τες, και οι πρά ξεις
των Μου σουλ μά νων της Αθή -
νας, εί τε εί ναι υπή κο οι εί τε με -
τα νά στες, απο δει κνύ ουν ότι οι
ισχυ ρι σμοί αυ τοί δεν μας ται -
ριά ζουν, αλ λά προ φα νώς εξυ -
πη ρε τούν αυ τούς που τα γρά -
φουν για να δη μιουρ γή σουν
αρ νη τι κό κλί μα στην κοι νω νία
χω ρίς αι τία.

Με εκτί μη ση

Να ΐμ Ελγα ντούρ, 
Πρό ε δρος Μου σουλ μα νι κής

Ένω σηςΕλ λά δος                                                                                           
(τηλ.6972 008214 - 

naim_elghan dour@yahoo.g)

Πρώ ην Πρά σι νο βου νό τρο φή των παι δι -
κών μα τιών,
που γέ μι ζες τα πρω ι νά μου με τους πο λύ -
χρω μους ήχους σου,
για τί σω πά σαν οι πλα γι ές σου;

Oμορ φο βου νό που μού λε γαν οι με γά λοι
πώς θά σαι πά ντα ζω ντα νό και πρό σχα ρο
πουν' οι αρω μα τι κές ανά σες σου;

Στά χτη και κάρ βου νο γεν νούν τα σπλά χνα
σου
κι ο αγέ ρας γύ ρω σου, μυ ρί ζει θά να το και
εγκα τά λει ψη…

Πρά σι νο βου νό, τρο φή της πε τα λού δας
που γεν νιό ταν για να πιει τις στά λες της
βρο χής
που άστρα φταν στο κορ μί σου, πουν' η πά -
χνη σου;

Πό σα ξά γρυ πνα που λιά ψά χνουν για το
καμ μέ νο σπι τι κό τους θρη νώ ντας για το
χα μέ νο Φθι νό πω ρο;

Για τα μαυ ρι σμέ να κλα διά που θα φεύ γουν
για τις χω μα τε ρές,
σπρωγ μέ να από τον πέν θι μο χο ρό των
ρυα κι ών;

Ποι ος κλέ βει χρό νια τώ ρα το τρα γού δι της
ζω ής
απ’� το στό μα των φτε ρω τών αγ γέ λων που
το λα λούν,
για να το κά νει θρή νο στις αρ ρω στη μέ νες
ορ χή στρες
ενός πα ρά λο γου κό σμου;

Πρά σι νο βου νό, ξε κου ρά σου μα μην κοι μη -
θείς για πά ντα
όσο κι αν σε πλή γω σαν οι άφρο νες!..

Eχεις ρί ζες πο λύ βα θι ές ως την κ αρ διά
σου!..
Το αί μα σου κρυμ μέ νο εκεί, μουρ μου ρί ζει
ακό μα
τα αρ χέ γο να τρα γού δια της δη μιουρ γί ας…
Σκύ ψε, κι άκου τα… Eχουν απο στο λή
ταγ μέ νη απ'το δη μιουρ γό του Σύ μπα ντος

γραμ μέ νη σε πο λύ χρω μο πά πυ ρο, όπως
τα λου λού δια…
Γρά φει: - Eσείς βου νά, θα πρα σι νί ζε τε ξα -
νά
με τά την κα τα στρο φή για τί οι ρί ζες σας
κρα τούν το μυ στι κό της δη μιουρ γί ας, στα
ασύμ με τρα χέ ρια τους!..
Kαι σεις θά λασ σες, θα ξα να γε μί ζε τε με χι -
λι ά δες
σπό ρους ζω ής, που θα ερω τεύ ο νται με τα -
ξύ τους
τρα γου δώ ντας με τά την κα ται γί δα, που
αφα νί ζει τα πα ρελ θό ντα…
Kαι τα μέλ λο ντα, αγια σμέ να από την κα θα -
ρό τη τα του λό γου μου, θα πα λέ ψουν για
την επι βί ω ση!..

Γι αυ τό πρώ ην πρά σι νο βου νό, μην κοι μά -
σαι!..
Ξε κου ρά σου μο νά χα, για να μας δώ σεις
ξα νά το τρα γού δι σου
βά ζο ντας τις νιο γέν νη τες πευ κο βε λό νες,
να γρά ψουν στον αέ ρα, τους και νούρ γι ους
στί χους της ζω ής!..

Eφη Για κα νί κη-Kο κό λια 

Mήνυμα από την Mουσουλμανική
Eνωση Eλλάδας

Aνα γέν νη ση (Ωδή)

EΛ.AΣ. παντού, 
δικαιοσύνη πουθενά
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Τ
ην Τε τάρ τη 18 Ιο υ λίου, στο κέ ντρο του Χα λαν δρί ου, συ γκε -
κρι μέ να στην πλα τεία όπου βγαί νουν εκα το ντά δες νέ οι και
ερ γα ζό με νοι του δή μου για ψυ χα γω γία και ξε κού ρα ση συ νέ -

βη ένα (ακό μα) ατυ χές πε ρι στα τι κό.

Κα τα την διάρ κεια νυ χτε ρι νής βόλ τας την πρώ τη μέ ρα που
έφτα σα στο Χα λάν δρι τε λειώ νο ντας την εξε τα στι κή μου στην Κρή τη
και θέ λο ντας να δώ τους φί λους από την γει το νιά μου, πέ ντε μέ λη
της Ελ λη νι κής Αστυ νο μί ας θέ λη σαν να μας κά νουν εξα κρί βω ση
στοι χεί ων. Φυ σι κά δεν πρό κει ται για μια τυ πι κή δια δι κα σία αλ λά για
μια πο λι τι κή πρά ξη όπως θα φα νεί στην συ νέ χεια κα θώς και οι δυο
από τους τρεις φοι τη τές εί μα στε μέ λη του ΣΕΚ και της Eρ γα τι κής
Aλ λη λεγ γύ ης.

Αυ θαι ρε σία 1η:  Όταν ζη τή σα με το όνο μα του αστυ νο μι κού που
μας "μί λα γε" η απά ντη ση ήταν αρ νη τι κή του τύ που "η εξου σία εί μαι
εγώ και οχι εσείς".

Αυ θαι ρε σία 2η: Ενώ όλοι δεί ξα με τις ταυ τό τη τές μας, αδειά σα -
με τις τσά ντες μας πά νω από δύο φο ρές και ενώ δι καιο λο γή σα με
την πα ρου σία μας στον χώ ρο, απαι τή θη κε να πά με και στο αστυ νο -
μι κό τμή μα για άγνω στο λό γο. Ταυ τό χρο να πιά στη κε άλ λη μια πα -
ρεά τριών ατό μων που όπως μας εί πε ο ένας εί ναι φοι τη τές, προ -
σκύ με νοι στα ΕΑ ΑΚ και υπο στη ρι κτές της ΕΝω τι κής ΑΝΤΙ κα πι τα λι -
στι κής Αρι στε ράς (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α).

Αυ θαι ρε σία 3η: Στο τμή μα που ζη τή θη κε μό νο από τα μέ λη του
ΣΕΚ να πά με (επει δή όπως μας εί παν οι ίδιοι εί χα με προ κη ρύ ξεις και
άλ λα υλι κά της εξω κοι νο βου λευ τι κής αρι στε ράς) όχι μό νο τις δια βά -
σα νε ενώ τους λέ γα με ότι δεν θα μπού με σε δια δι κα σία πο λι τι κής
ανά κρι σης αλ λά τις βγά λα νε και φω το τυ πί ες για το αρ χείο της ΕΛ.ΑΣ. 

Kήρυγμα

Κα θώς το κλί μα θύ μι ζε κα τά πο λύ την επο χή της χού ντας, μας κά -
να νε "κή ρυγ μα ιδε ο λο γι κό" και φυ σι κά όταν τους ρω τά γα με ποι ος
έδερ νε τους συ ντα ξιού χους, τους απερ γούς δα σκά λους (ποι ος εί χε
τις σι δη ρο γρο θι ές) και τους φοι τη τές η απά ντη ση ήταν μια: Μας
προ κα λού σαν οι άλ λοι αλ λά δεν θα το συ ζη τή σου με για τι δεν ξέ ρε τε.

Αυ θαι ρε σία τε λευ ταία: Όταν η ώρα εί χε πά ει ήδη 2 το πρωί και η
πα ρου σία μας πια ήταν εντε λώς αδι καιο λό γη τη στο τμή μα, πή ρα με
τη λέ φω νο δι κη γό ρο μέ λος του ΣΕΚ ο οποί ος πή ρε στο τμή μα και
απαί τη σε με πο λι τι κούς και νο μι κούς όρους σε 5 λε πτά να έχου με
βγεί. Τό σο τα πει νώ θη κε φαί νε ται το μέ λος του κα τα σταλ τι κού μη χα -
νι σμού της χώ ρας που έπερ νε τη λέ φω να στα κε ντρι κά να βρεί ένα
νο μι κό πα ρά θυ ρο ώστε να μεί νου με όλη τη νύ χτα μέ σα. Εί τε λέ γο -
ντας ψέμ μα τα ότι βρι σκό μα σταν αδι καιο λό γη τα έξω από την Eθνι κή
Tρά πε ζα- πε ρί που 20 μέ τρα από στα ση από την πλα τεία (!) εί τε λέ γο -
ντας ότι δεν δι καιο λο γή σα με την πα ρου σία μας στον χώ ρο.

Αφού σε πέ ντε λε πτά αφε θή κα με ελεύ θε ροι, απαι τή σα με να μας
γυ ρί σουν πί σω στην πλα τεία και δε χτή κα με μό νο ει ρω νία και γέ λια.
Γυρ νώ ντας πί σω, τυ χαία ξα να συ να ντή σα με τον αρ χι κό “ro bo cop”
της ΕΛ.ΑΣ. που μας εί πε χα ρα κτη ρι στι κά "θέ λα τε το όνο μα μου; Σι γά
μην σας πώ και το ζώ διο μου" και όλη η κλί κα της αστυ νο μι ας του
Πο λύ δω ρα γέ λα γε.

Στην υπό θε ση αυ τή με τά από μά ζε μα του το πι κού ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α μπή -
καν και οι δη μο τι κοί σύμ βου λοι της κί νη σης "Aντί στα ση με τους πο -
λί τες του Χα λαν δρί ου" που θα κι νή σουν νο μι κά το ζή τη μα.

Τέ λος, δυ στυ χώς κρα τή σα νε στο τμή μα για μια νύ χτα έναν μα -
θη τή 16 χρο νών για γκρά φι τι σε τοί χο ένα ντι του με τρό και η ερώ τη -
ση εί ναι μια: 

Πό τε θα δού με στις φυ λα κές αυ τούς που κά νουν "το πιο χυ δαίο
γκρά φι τι" με την υπο γρα φή του νό μου, αυ τούς δη λα δή που γε μί ζουν
ένα βου νό ολό κλη ρο με το λο γό τυ πο της Vo dafo ne, που κά νουν
υπο κλο πές στα τη λέ φω να μας, που τους πα ρά γου με εκα τομ μύ ρια
και μας πλη ρώ νουν ψί χου λα, αυ τούς που κά νουν εμπρη σμούς για
να χτί σουν οι ερ γο λά βοι, αυ τούς που δια λύ ουν την δη μό σια παι δεία
και τις συ ντά ξεις μας, την τά ξη δη λα δή των πλου σί ων;

Η εμπει ρία μας από το φοι τη τι κό κί νη μα μας έμα θε το εξής.
Συλ λο γι κά και στον δρό μο σπά με την τρο μο κρα τία με όπλο την κα -
τά λη ψη και την απερ γία.

Κα νέ να έγκλη μα της κυ βέρ νη σης και του συ στή μα τος δεν πρέ πει
να μεί νει ατι μώ ρη το... Ven ce re mos...!

Μιχά λης Κυρι α ζί δης, φοι τη τής, μέ λος του ΣΕΚ Χα λαν δρί ου

Νί κος Σκια δάς, φοι τη τής, μέ λος του ΣΕΚ Ρε θύ μνου Κρή της

XAΛANΔPI

KAI ΣXOΛIA

ergatiki@otenet.gr
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Τ
ο 1969 ο Ερικ Χόμπσμπομ κυ κλο φό ρη σε
ένα βι βλίο με τον προ κλη τι κό τί τλο "Λη -
στές". Το βι βλίο ήταν, ού τε λί γο ού τε πο λύ,

ένας ύμνος για τους "κοι νω νι κούς λη στές", τους
πα ρά νο μους "Ρο μπέν των Δα σών" που αντα να -
κλούν "τον γε νι κευ μέ νο πό θο για ελευ θε ρία, τον
ηρω ι σμό και το όνει ρο της δι καιο σύ νης".

Οπως ήταν φυ σι κό, το βι βλίο προ κά λε σε σά -
λο: ο Χόμπσμπομ θε ω ρεί ται -κα θό λου άδι κα- ένας
από τους με γα λύ τε ρους ιστο ρι κούς της επο χής
μας. Τα κλασ σι κά του βι βλία, "Η επο χή των επα να -
στά σε ων", η "Επο χή του Κε φα λαίου", "Η επο χή της
Αυ το κρα το ρί ας" έχουν με τα φρα στεί σε δε κά δες
γλώσ σες, δι δά σκο νται σε εκα το ντά δες πα νε πι στή -
μια και βρί σκο νται σχε δόν σε όλες τις βι βλιο θή κες
του κό σμου. Εδώ στην Ελ λά δα έχουν εκ δο θεί από
το ίδιο το Μορ φω τι κό Ιδρυ μα της Τρά πε ζας της
Ελ λά δας.

Ο Χόμπσμπομ γυ ρί ζει στο βι βλίο του πί σω
στους μυ θι κούς λη στές της ιστο ρί ας και της λο -
γο τε χνί ας -λη στές που έχουν πά ρει κυ ριο λε κτι κά
δια στά σεις ήρωα στην λαϊ κή φα ντα σία. Στα ατέ -
λει ω τα λαϊ κά τρα γού δια που εξυ μνούν τα κα τορ -
θώ μα τά τους οι λη στές αυ τοί στέ κο νται πά ντα
στο πλευ ρό των φτω χών και των κα τα τρεγ μέ νων:
λη στεύ ουν τους πλού σιο υς για να μοι ρά σουν την
λεία στους φτω χούς, απε λευ θε ρώ νουν κρα τού με -
νους-θύ μα τα της αυ θαι ρε σί ας των αρ χών ή γυ ναί -
κες που έχουν απα χθεί από τους δό λιο υς και διε -
στραμ μέ νους  άρ χο ντες, προ στα τεύ ουν χω ριά
από τις επι θέ σεις των συμ μο ριών του κό μη ή του
βα σι λιά.

Αλ λά δεν στέ κε ται μό νο στο πα ρελ θόν. Το βι -
βλίο του μι λά ει και για τους "σύγ χρο νους" λη στές
-τον Τζέ σε Τζέ ιμς, τον Μπί λι δε Κιντ, τον Πά ντσο
Βί λα, τον Νέντ Κέ λι. Κά ποιο από αυ τούς συν δέ θη -
καν άμε σα με τους φτω χούς και τους κα τα τρεγ -
μέ νους -ο Πά ντσο Βί λα ήταν μα ζί με τον Εμι λιά νο
Ζα πά τα ένας από τους πρω τερ γά τες της Με ξι κά -
νι κης Επα νά στα σης.  Ο Μπί λι δε Κιντ μοί ρα ζε
πράγ μα τι λε φτά από τις λη στεί ες του  στους φτω -
χούς. Για κά ποιο υς άλ λους η σύν δε ση αυ τή βρί -
σκε ται απλά στη λαϊ κή φα ντα σία.

Ανε ξάρ τη τα, όμως, από τα πραγ μα τι κά ιστο -
ρι κά δε δο μέ να, όλοι τους σχε δόν έχουν γί νει ήρω -
ες στα μά τια του κό σμου. Για τί; Η κα λύ τε ρη απά -
ντη ση έρ χε ται από τον Μπέρ τολτ Μπρέχτ, με τα
λό για του Μακ χίθ, (Μακ ο Μα χαι ρο βγάλ της),  του
πρω τα γω νι στή της "Οπε ρας της Πε ντά ρας": τι εί -
ναι χει ρό τε ρο, ανα ρω τι έ ται ο Μακ χίθ, ενώ πε ρι μέ -
νει να τον κρε μά σουν. "Να λη στεύ εις μια τρά πε -
ζας ή να ανοί γεις μια τρά πε ζα;" Ποι ος εί ναι με γα -
λύ τε ρος εγκλη μα τί ας; Ο λη στής ή  ο τρα πε ζί της;

Νεντ Κέλι

Τριά ντα δύο χι λι ά δες άν θρω ποι υπέ γρα ψαν
ένα ψή φι σμα ενά ντια στην κα τα δί κη σε θά να το
του Νεντ Κέ λι, του διά ση μου λη στή της Αυ στρα λί -
ας το 1880 από τα δι κα στή ρια της πο λι τεί ας της
Βι κτο ρια. Το Γκλεν ρο γουαν, η πε ριο χή που έζη σε
ο Νεντ, απο κα λεί ται  ακό μα και σή με ρα Κέ λι Κά -
ου ντρι από τον κό σμο.  Για την πο λι τεία και την
επί ση μη ιστο ρία ο Κέ λι εί ναι ένας εγκλη μα τί ας.
Για τον κό σμο εξα κο λου θεί να αντι προ σω πεύ ει
την αντί στα ση -μο να χι κή, πα ρά νο μη και αδι έ ξο δη
αλ λά ευ γε νι κή, ηρω ι κή και αδά μα στη ταυ τό χρο να-
στην αυ θαι ρε σία, τον κα τα τρεγ μό και την κα τα πί ε -
ση των ισχυ ρών.

Ο Κέ λι ήταν από την γέν νη σή του κιό λας πά ντα
στο στό χα στρο της αστυ νο μί ας. Το ίδιο και η οι κο -

γέ νειά του:  ο πα τέ ρας του εί χε κα τα δι κα στεί σε
έξι μή νες φυ λα κή για ζω ο κλο πή -ένα ασυγ χώ ρη το
έγκλη μα σε μια χώ ρα με γα λο κτη νο τρό φων. Από τα
14 του μπαι νό βγαι νε στα κρα τη τή ρια και τις φυ λα -
κές με δι ά φο ρες αστή ρι κτες κα τη γο ρί ες. Τα δι κα -
στή ρια τον αθώ ω ναν: μά ταια, όμως.  Λί γους μή νες
αρ γό τε ρα ήταν και πά λι προ φυ λα κι σμέ νος, με κά -
ποια νέα αφορ μή. Τον Απρί λη του 1878, ύστε ρα
από μια συ μπλο κή με έναν με θυ σμέ νο αστυ νο μι κό
που πα ρε νο χλού σε χυ δαία την μι κρή του αδελ φή,
ο Νεντ βγή κε στην πα ρα νο μία. Τον Δε κέμ βρη ορ -
γά νω σε την πρώ τη του λη στεία -στην Εθνι κή Τρά -
πε ζα της Γιου ό ρα: αφού κλεί δω σε τους υπαλ λή -
λους σε ένα δω μά τιο, άδεια σε τα τα μεία και έφυ γε
ανε νό χλη τος. Κα νέ νας δεν σκο τώ θη κε, ού τε τραυ -
μα τί στη κε στην λη στεία. Ού τε στις επό με νες σκο -
τώ θη κε ή  τραυ μα τί στη κε κα νέ νας.

Ο Κέ λι προ σπά θη σε να αξιο ποιή σει την δη μο -
σιό τη τα που εί χε απο κτή σει από τις λη στεί ες για
να στεί λει ένα μή νυ μα στον κό σμο: να μι λή σει για
τα βά σα να που εί χε πε ρά σει όχι μό νο ο ίδιος και η
οι κο γέ νειά του αλ λά και ολό κλη ρη η κοι νό τη τα
των Ιρ λαν δών με τα να στών που ζού σε στην Αυ -
στρα λία. Εγρα ψε ένα με γά λο γράμ μα και το
έστει λε στις εφη με ρί δες. Στο γράμ μα ο Κέ λι δή -
λω νε την πε ποί θη σή του ότι "στον αγώ να ενά ντια
στους κα τα πιε στές" τα λό για εί ναι πιο απο τε λε -
σμα τι κά από ότι τα λε φτά ή τα όπλα. Φυ σι κά κα -
μιά εφη με ρί δα δεν το δη μο σί ευ σε. Το γράμ μα

βρέ θη κε 60 ολό κλη ρα χρό νια αρ γό τε ρα και σή με -
ρα εί ναι ένα από τα πιο διά ση μα γρα πτά ντο κου -
μέ ντα της ιστο ρί ας της Αυ στρα λί ας.

Η "συμ μο ρία" του Κέ λι εξαρ θρώ θη κε, ύστε ρα
από μια άγρια συ μπλο κή με την αστυ νο μία, τον Ιο -
ύ νη του 1880. Στο δι κα στή ριο ο Νέντ ήταν πο λύ
"προ κλη τι κός". Οταν ο δι κα στής του ανα κοί νω σε
ότι τον κα τα δι κά ζει σε θά να το ο Κέ λι του απά ντη -
σε με "αναί δεια"  "θα σε δω εκεί όταν φτά σω". Ο
Κέ λι κρε μά στη κε στις 11 Νο εμ βρί ου. Δώ δε κα μέ -
ρες αρ γό τε ρα ο δι κα στής πέ θα νε από μια λοί μω -
ξη. Στα μά τια του κό σμου αυ τή η τυ χαία σύ μπτω -
ση πή ρε, όπως ήταν φυ σι κό, μυ θι κές δια στά σεις:
το δί καιο εί χε τε λι κά πά ρει εκ δί κη ση.

Φούλαν Ντέβι

Οι "κοι νω νι κοί λη στές" -όπως τους απο κα λεί ο
Χόμπσμπομ- δεν εί ναι, όμως, ένα φαι νό με νο που
ανή κει στους προ η γού με νους αιώ νες. Το πιο τρα -
ντα χτό πα ρά δειγ μα εί ναι η Φού λαν Ντέ βι -η "βα σί -
λι σσα των λη στών" της Ιν δί ας. Τον Φλε βά ρη του
1981 η συμ μο ρία της Ντέ βι επι τέ θη κε στο χω ριό
Μπεχ μάι -ένα χω ριό στο οποίο η ίδια εί χε φυ λα κι -
σθεί, βια στεί και κα κο ποι η θεί πριν από λί γους μή -
νες- και αφού το λή στε ψε έστησε 22 άντρες στον
τοί χο και τους εκτέ λε σε. Δε κα πέ ντε χρό νια αρ γό -
τε ρα -από τα οποία τα πε ρισ σό τε ρα τα εί χε πε ρά -
σει στην φυ λα κή- η Ντέ βι εκλέ χτη κε βου λευ τής,
αντι πρό σω πος του "σο σια λι στι κού" κόμ μα τος Σα -
ματ γουά ντι στην εθνι κή βου λή της Ιν δί ας.

Η κοι νω νία της Ιν δί ας εί ναι χω ρι σμέ νη σε κά -
στες και η Φού λαν εί χε την "ατυ χία" να ανή κει σε
μια από τις κα τώ τε ρες. Στα 11 της χρό νια οι γο -
νείς της την πά ντρε ψαν -όπως κά νουν χι λι ά δες
φτω χές οι κο γέ νει ες στην Ιν δία- με έναν άντρα κα -
τά πο λύ με γα λύ τε ρό της ο οποί ος αφού την βί α σε
και την κα κο ποί η σε την πέ τα ξε στον δρό μο. Γύ ρι -
σε στο χω ριό της, αλ λά η οι κο γέ νειά της αρ νή θη κε
να την δε χτεί "ατι μα σμέ νη" πί σω. Η τύ χη της χα μο -
γέ λα σε λί γο αρ γό τε ρα, όταν απή χθει από μια ομά -
δα λη στών: η Φού λαν συν δέ θη κε σύ ντο μα με τον
αρ χη γό της συμ μο ρί ας και από φυ λα κι σμέ νη έγι νε
γυ ναί κα του. Η πρώ τη πρά ξη της νέ ας γυ ναί κας
του "αρ χη γού" ήταν να λε η λα τή σει το χω ριό του
πρώ ην άντρα της, να τον μα χαι ρώ σει, να τον σύ ρει
έξω από το σπί τι του και να τον πα ρα τή σει ετοι μο -
θά να το, μπρο στά στα μά τια εκα το ντά δων συγ χω -
ρια νών του με ένα ση μεί ω μα-απει λή για τους
άντρες που πα ντρεύ ο νται μι κρά κο ρί τσια.

Η συμ μο ρία της Φού λαν "ει δι κεύ τη κε" στην λε -
η λα σία χω ριών που ανή καν στις ανώ τε ρες κά στες
και στις απα γω γές πλού σι ων γαιο κτη μό νων -για τα
λύ τρα φυ σι κά. Πολ λοί υπο στή ριζαν -και υπο στη ρί -
ζουν- ότι τα κέρ δη από τις λη στεί ες και τις απα γω -
γές τα μοι ρα ζό ταν η σπεί ρα με τους φτω χούς. Η
αστυ νο μία, φυ σι κά, το δια ψεύ δει. Αυ τό που την
έκα νε, πά ντως, διά ση μη ήταν η μα νία της για εκ δί -
κη ση ενά ντια σε αυ τούς που κα κο ποιού σαν ή βί α -
ζαν γυ ναί κες -ακό μα και αν η εκ δί κη ση αυ τή ήταν
τυ φλή και άδι κη, όπως η δο λο φο νία των 22 αθώ ων
αν δρών στο χω ριό Μπεχ μάι. Η επί θε ση αυ τή της
χά ρι σε, όχι μό νο τον τί τλο της "Βα σί λι σσας των
Λη στών" αλ λά και τε ρά στια φή μη. Στα πα ζά ρια της
Ιν δί ας άρ χι σαν να που λιού νται κού κλες "Φού λαν
Ντέ βι" ντυ μέ νες σαν την θεά Ντούρ γκα ενώ οι
εφη με ρί δες την πα ρου σία ζαν σαν την ηρωίδα των
φτω χών και των κα τα τρεγ μέ νων.

Η αστυ νο μία την επι κη ρυ ξε αλ λά η μα ζι κή
υπο στή ρι ξη  σή μαι νε ότι δεν μπο ρού σε να την
συλ λά βει. Υστε ρα από δυο άκαρ πα χρό νια η κυ -
βέρ νη ση της πρό τει νε έναν συμ βι βα σμό. Η Ντέ βι,
που  στο με τα ξύ εί χε αρ ρω στή σει και εί χε χά σει
τους πε ρισ σό τε ρους  συ ντρό φους της, δέ χτη κε -
βά ζο ντας όμως σκλη ρούς όρους. Πα ρα δό θη κε
και κλεί στη κε στις φυ λα κές για 11 χρό νια. Το
1994 απο φυ λα κί στη κε με χά ρη. Το 1996 εκλέ χτη -
κε βου λευ τής, για να δο λο φο νη θεί λί γο αρ γό τε ρα
-κα τά πά σα πι θα νό τη τα από τους συγ γε νείς των
αθώ ων νε κρών του Μπεχ μάι.

Κά θε επο χή έχει τους δι κούς της Ρο μπέν των
Δα σών -άλ λο τε πε ρισ σό τε ρο και άλ λο τε λι γό τε ρο
κα τα σκευα σμέ νους.  "Ο άν θρω πος έχει μια ακό ρε -
στη δί ψα για δι καιο σύ νη" γρά φει ο Χόμπσμπομ
στο βι βλίο του. "Η καρ διά του εξε γεί ρε ται ενά ντια
σε μια κοι νω νι κή ορ γά νω ση η οποία του την στε -
ρεί και όποι ος και να εί ναι ο κό σμος μέ σα στον
οποίο ζει, θε ω ρεί υπεύ θυ νη εί τε την κοι νω νι κή ορ -
γά νω ση εί τε ολό κλη ρο το υλι κό σύ μπαν για αυ τή
την αδι κία.

Ο άν θρω πος εί ναι γε μά τος από μια πα ρά ξε -
νη, πει σμα τά ρι κη μα νία να θυ μά ται, να φα ντά ζε ται
και να αλ λά ζει τα πράγ μα τα γύ ρω του. Και επι -
πρό σθε τα κου βα λά ει μα ζί του την επι θυ μία να
έχει αυ τό το οποίο δεν μπο ρεί να έχει -έστω και
με την μορ φή ενός πα ρα μυ θιού. Αυ τή εί ναι μάλ -
λον και η βά ση για τις ηρωικές ιστο ρί ες όλων των
επο χών όλων των θρη σκει ών, όλων των αν θρώ -
πων και όλων των τά ξε ων".

Η κοι νω νία μας δεν κιν δυ νεύ ει από τους λη -
στές. Από τους τρα πε ζί τες και τους βιο μή χα νους
και τους εφο πλι στές κιν δυ νεύ ει. Κα νέ νας λη στής
δεν έχει απο λύ σει πο τέ ερ γά τες. Ού τε έχει κό ψει
τα με ρο κάμα τα. Ού τε έχει κά ψει τα δά ση. Τα
"κέρ δη" των λη στών ωχρι ούν μπρο στά στα κέρ δη
των χρη μα τι στών ή των ερ γο λά βων που λυ μαί νο -
νται τα δη μό σια έρ γα. Η κοι νω νία δεν χω ρί ζε ται
σε "νό μι μους" και "εγκλη μα τί ες". Χω ρί ζε ται σε κα -
πι τα λι στές και ερ γά τες.

Φυ σι κά κα νέ νας δεν μπο ρεί να κλεί σει τα μά -
τια μπρο στά στα αθώα θύ μα τα των λη στειών. Αλ -
λά και εδώ ο απο λο γι σμός εί ναι συ ντρι πτι κός: οι
νε κροί και οι τραυ μα τί ες από τις λη στεί ες δεν
φτά νουν ού τε στο ένα εκα το στό των θυ μά των των
μέ τρων ενά ντια  στην "λα θρο με τα νά στευ ση", των
πο λε μι κών επι χει ρή σε ων, των ερ γα τι κών ατυ χη μά -
των, των αυ το κτο νιών στον στρα τό ή της  αστυ νο -
μι κής βί ας. Οποι ος νοιά ζε ται πραγ μα τι κά για "την
ζωή" έχει  πο λύ δρό μο να δια νύ σει πριν φτά σει
στις λη στεί ες.   

Σωτήρης Kοντογιάννης

O XOMΠΣMΠOM KAI OI “KOINΩNIKOI ΛHΣTEΣ”

O ληστής κι ο Tραπεζίτης



 ΓΑΛΑ ΤΣΙ
τΕτΑρτΗ 25/7 
Πινα κο θή κη (Ψυχά ρη 36) 7.30μμ
Λένιν και Στά λιν - οι δύο τακτι κές 
απέ να ντι στην Σοσιαλ δη μο κρα τία
ομιλητής: Γιώρ γος Πίτ τας

 ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 25/7 ταβέρ να ροζαλία 8μμ
Λένιν και Στά λιν - οι δύο τακτι κές 
απέ να ντι στην Σοσιαλ δη μο κρα τία
ομιλητής: Γιάν νης Αγγε λό που λος

 ΒΥΡΩ ΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 25/7 
Θεα τρά κι ταπητουργείου 8μμ
Μην τα βάζε τε με τον καιρό. 
οι ευθύ νες για τον καύ σω να και 
τις πυρ κα γι ές είναι αλλού
ομιλητής: Χρήστος Αργύ ρης

  ΗΛΙΟΥ ΠΟ ΛΗ
τΕτΑρτΗ  25/7 Aλσος 8μμ
Μην τα βάζε τε με τον καιρό. 
οι ευθύ νες για τον καύ σω να και 
τις πυρ κα γι ές είναι αλλού
ομιλήτρια: Διο υ νυ σία Πυλα ρι νού

  ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

τΕτΑρτΗ 25/7 Δημαρ χείο 7μμ
Μην τα βάζε τε με τον καιρό. 
οι ευθύ νες για τον καύ σω να και 
τις πυρ κα γι ές είναι αλλού
Oμιλητής: Δημήτρης Kουτσουρής

  ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ
τΕτΑρτΗ 25/7 Εργα τι κό Κέντρο 8μμ
Λένιν και Στά λιν - οι δύο τακτι κές 
απέ να ντι στην Σοσιαλ δη μο κρα τία
ομιλητής: Γιάν νης Σηφα κά κης

 ΜΑΡΟΥ ΣΙ
τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Η Πολι τι στι κή Επα νά στα ση 
στην Κίνα του Μάο
ομιλήτρια: Ανα στα σία Μου στά κα

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Εδε σμα 8μμ
Βενε ζουέ λα:
Πού πάει η επα νά στα ση;
ομιλητής: Γιάν νης Βαλα ής

  ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ
τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Αλσος 7.30μμ
Η Πολι τι στι κή Επα νά στα ση 
στην Κίνα του Μάο
ομιλητές: Νίκος Βασι λό που λος, ΑρΑΝ
Παντε λής Πανα γι ω τα κό που λος, ΣΕΚ

ΝΙΚΑΙΑ

τΕτΑρτΗ 25/7 Δημαρ χείο 7.30μμ
Λένιν και Στά λιν - οι δύο τακτι κές 
απέ να ντι στην Σοσιαλ δη μο κρα τία
ομιλήτρια: Κατε ρί να Θωί δου

    ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
τΕτΑρτΗ 25/7 Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
Καύ σω νας και πυρ κα γι ές: 
Φυσι κές κατα στρο φές ή εγκλή μα τα 
του καπι τα λι σμού;
ομιλητής: Γιάν νης Κού τρας

  ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ
ΠΕΜΠτΗ 26/7 καφέ Πρε σβεία 8μμ
Λένιν και Στά λιν - οι δύο τακτι κές 
απέ να ντι στην Σοσιαλ δη μο κρα τία
ομιλητής: Γιάν νης Αγγε λό που λος

 ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ το 28/7 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
Μ.Μ.Ε και Επα να στα τι κός τύπος
ομιλητής: Βασί λης Μυρ σι α νι άς

 ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 1/8 ταβέρ να ροζαλία 8μμ
Αρι στε ρά και Συν δι κά τα
ομιλητής: Γιώρ γος Πίτ τας 

  ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ
TETAPTH 1/8 καφέ Αλσος 7.30μμ
Λένιν: Kόμμα, Tάξη, Kίνημα
Oμιλήτρια: Λίλιαν Mπουρίτη

 ΒΥΡΩ ΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 1/8 
Θεα τρά κι ταπητουργείου 8μμ

τα Ιου λια νά το 1965
ομιλητής: Χρήστος Αργύ ρης

 ΜΑΡΟΥ ΣΙ
τΕτΑρτΗ 1/8 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
το ενιαίο μέτω πο. οδηγός δρά σης
για την ενό τη τα της Αρι στε ράς 
ομιλητής: Γιώρ γος ράγκος 

    ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
τΕτΑρτΗ 1/8 Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
H δικτα το ρία τις 4ης Αυγού στου. 
Υπάρχει φασι στι κή απει λή σήμε ρα;
ομιλητής: Νίκος τουρνάς

 ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ το 4/8 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τα απο τε λέ σμα τα των εκλο γών - 
το κίνη μα και η εργα τι κή τάξη 
στην τουρκία
ομιλητής: Απο στό λης Ξεκου κου λω τά κης

IΛION

TETAPTH 8/8  καφέ “Eδεσμα” 8μμ
H δικτα το ρία τις 4ης Αυγού στου. 
Υπάρχει φασι στι κή απει λή σήμε ρα;
ομιλητής: Mιχάλης Bερβέρης 

 ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 8/8 ταβέρ να ροζαλία 8μμ
H δικτα το ρία τις 4ης Αυγού στου. 
Υπάρχει φασι στι κή απει λή σήμε ρα;
ομιλητής: Παντε λής Γαβριη λί δης 

 ΒΥΡΩ ΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 8/8 
Θεα τρά κι ταπητουργείου 8μμ
τι συμ βαί νει στην Βενε ζουέ λα σήμε ρα;
ομιλητής: Λέαν δρος Μπό λα ρης 

    ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
τΕτΑρτΗ 8/8 Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
τι συμ βαί νει στην Βενε ζουέ λα σήμε ρα;
ομιλητής: Νίκος τουρνάς

 ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ το 25/8 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τρότσκι: Προ βλή μα τα 
της καθη με ρι νής ζωής

ΠΕΜΠΤΗ 26/7

ΓΑΛΑ τΣΙ Γαλα τσίου & Βεί κου 7.30μμ

ΚοΥ ΚΑ ΚΙ σταθ μός Μετρό Φιξ 6.30μμ

ΧΑΛΑΝΔρΙ σταθ μός Μετρό 7.30μμ

ΜΑροΥ ΣΙ σταθ μός ΗΣΑΠ 7.30μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΓ.ΠΑρΑ ΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάν νου & Για βά ση 7.30μμ

ΠΕρΙ ΣτΕ ρΙ πεζό δρο μος 7μμ

ΙΛΙοΝ κεντρι κή πλα τεία 7μμ

ΠΕΙ ρΑΙ ΑΣ πεζό δρο μος Σωτή ρος 7μμ

ΚορΥ ΔΑΛ ΛοΣ πλ.Ελευ θε ρί ας 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ  πλ.Επτα λό φου 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 7μμ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 27/7

ΚΑτΩ ΠΕτρΑ ΛΩ ΝΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ σταθ μός Μετρό 7μμ

ΗΛΙοΥ Πο ΛΗ Βασι λό που λος 7.30μμ

ΒΥρΩ ΝΑΣ πλα τεία Δελη ο λά νη 7.30μμ

ΖΩΓρΑ ΦοΥ πλα τεία Γαρ δέ νια 7.30μμ

Ν.ΣΜΥρ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7.30μμ

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΕτροΥ Πο ΛΗ Σκλα βε νί της 7μμ

ΑΙΓΑ ΛΕΩ σταθ μός Μετρό 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπρά κη 6.30μμ

τοΥΜΠΑ πλ.Επτα λό φου 6.30μμ

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ

Λιο ντά ρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 7μμ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 28/7 

ΕΞΑρ ΧΕΙΑ λαϊκή Καλ λι δρο μί ου 11.30πμ

ΚΕρΑ ΜΕΙ ΚοΣ Μαρι νό που λος 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/8

ΓΑΛΑ τΣΙ Γαλα τσίου & Βεί κου 7μμ

ΚΑτΩ ΠΕτρΑ ΛΩ ΝΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ σταθ μός Μετρό 7μμ

ΒΥρΩ ΝΑΣ πλα τεία Δελη ο λά νη 7.30μμ

ΖΩΓρΑ ΦοΥ πλα τεία Γαρ δέ νια 7.30μμ

Ν.ΣΜΥρ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7.30μμ

ΠΕρΙ ΣτΕ ρΙ πεζό δρο μος 7μμ

ΠΕΙ ρΑΙ ΑΣ πεζό δρο μος Σωτή ρος 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπρά κη 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 7μμ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 3/8

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ 

Λιο ντά ρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 7μμ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 4/8

ΕΞΑρ ΧΕΙΑ λαϊκή Καλ λι δρο μί ου 11.30πμ

ΚΕρΑ ΜΕΙ ΚοΣ Μαρι νό που λος 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/8

ΣΥΝτΑΓ ΜΑ σταθ μος Μετρό 8μμ

Ν.ΣΜΥρ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7.30μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπρά κη 6.30μμ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 10/8

ΗρΑ ΚΛΕΙο Λιο ντά ρια 6μμ

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.........................................................
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Πες μας λί γα πράγ μα τα για την UNT, την ερ γα τι κή

συ νο μο σπον δία της Βε νε ζουέ λας στην οποία 

ανή κεις.

Για 40 χρό νια πριν ανέ βει στην εξου σία ο Ού -
γκο Τσά βες το 1998, το συν δι κα λι στι κό κί νη μα
ελεγ χό ταν από μια ηγε σία που ήταν κομ μά τι του
κρά τους. Στην πα λιά συ νο μο σπον δία CTV κυ -
ριαρ χού σε μια δι ε φθαρ μέ νη γρα φειο κρα τία που
ξε που λού σε τα συλ λο γι κά μας δι καιώ μα τα για να
γε μί σει τις τσέ πες της. Πολ λοί από τους ηγέ τες
της έγι ναν εκα τομ μυ ριού χοι.

Η αλ λα γή ξε κί νη σε το 1989 με τα γε γο νό τα
που ονο μά ζου με Κα ρα κά σο. Επί δύο ημέ ρες το
Φλε βά ρη εκεί νης της χρο νιάς, δε κά δες χι λι ά δες
ερ γα ζό με νοι βρί σκο νταν στους δρό μους δια δη -
λώ νο ντας ενά ντια στα οι κο νο μι κά μέ τρα που τους
έθι γαν άμε σα. Η κα τα στο λή ήταν φο βε ρή και πε -
ρί που 20.000 άν θρω ποι σκο τώ θη καν. Τα φέ ρε τρα
έφευ γαν γε μί ζο ντας κα ρό τσες φορ τη γών.

Αλ λά από εκεί νη την ημέ ρα αρ χί σα με να ορ γα -
νώ νου με και να κά νου με αντε πί θε ση, υπο στη ρί ζο -
ντας τα κι νή μα τα του Τσά βες το 1992 και στη ρί -
ζο ντας την εκ στρα τεία που τον εξέ λε ξε πρό ε δρο
το 1998. Επει τα, αρ χί σα με να ορ γα νώ νου με τα
και νούρ για συν δι κά τα, με την υπο στή ρι ξη του νέ -
ου μπο λι βα ρια νού συ ντάγ μα τος.

Η συμ με το χή στα συν δι κά τα ήταν μι κρή τό τε,
πε ρί που 8% του ερ γα τι κού δυ να μι κού ήταν συν δι -
κα λι σμέ νο. Αλ λά η πραγ μα τι κή ώθη ση ήρ θε το
2002, όταν η πα λιά συν δι κα λι στι κή γρα φειο κρα -
τία της CTV υπο στή ρι ξε την από πει ρα πρα ξι κο πή -
μα τος κα τά του Τσά βες. Τό τε ήταν που γεν νή θη -
κε η UNT.

Μία μέ ρα με τά το πρα ξι κό πη μα, δε ξιοί δη μο -
σιο γρά φοι διά βα σαν δη μό σια λί στες αν θρώ πων
που έπρε πε να συλ λη φθούν ή και ακό μη χει ρό τε -
ρα. Η λί στα πε ρι λάμ βα νε ονό μα τα συν δι κα λι στών
της βά σης, ανά με σά τους και το δι κό μου. Αυ τό
μας έπει σε ότι έπρε πε να αντι κα τα στή σου με την
CTV με μια τί μια και αντι προ σω πευ τι κή συν δι κα λι -
στι κή ορ γά νω ση. Και δι καιω θή κα με από λυ τα όταν
άρ χι σε το λο κά ουτ των αφε ντι κών εφτά μή νες με -
τά. Οι ερ γά τες κα τέ λα βαν τα ερ γο στά σια και συ -
νέ χι σαν την πα ρα γω γή.

Ηταν ξε κά θα ρο ότι χρεια ζό μα σταν επει γό ντως
μια νέα πα νε θνι κή ορ γά νω ση που θα την οδη γού -
σαν οι ιδέ ες και οι μέ θο δοι της μπο λι βα ρια νής
επα νά στα σης, η UNT. Αρ χί σα με σκλη ρή δου λε ιά
για να κερ δί σου με νέα μέ λη και να χτί σου με συν -
δι κα λι στι κή ορ γά νω ση. Σή με ρα η συμ με το χή στα
συν δι κά τα εί ναι πε ρί που 16% του συ νο λι κού ερ -
γα τι κού δυ να μι κού και βρί σκε ται στη βιο μη χα νία,
στην το πι κή αυ το διοί κη ση και αλ λού.

Εί μα στε σε αρ χι κό στά διο οι κο δό μη σης του κι -
νή μα τος. Αλ λά εί μα στε ξε κά θα ροι ότι οι ηγέ τες
αυ τού του κι νή μα τος, σή με ρα και αύ ριο, πρέ πει
να εί ναι τα ξι κά συ νει δη το ποι η μέ νοι και τί μιοι,
αντί θε τα με τους πα λιούς ηγέ τες που λει τουρ -
γού σαν με βά ση το νε πο τι σμό και το προ σω πι κό
συμ φέ ρον κι έτσι ξε που λού σαν τους ερ γά τες ξα -
νά και ξα νά.

Πώς βλέ πεις το ρό λο των συν δι κά των σε σχέ ση με

το νέο κόμ μα που ανα κοί νω σε ο Τσά βες, το PSUV

(Ενω μέ νο Σο σια λι στι κό Κόμ μα της Βε νε ζουέ λας);

Η νέα γε νιά συν δι κα λι στών, οι νέ οι συν δι κα λι -

στές βά σης εί ναι ξε κά θα ροι γι' αυ τό. Η πλειο ψη -
φία συμ φώ νη σε ότι θα συμ με τά σχου με στο
PSUV. Ομως εί μα στε ταυ τό χρο να ξε κά θα ροι ότι
θα πα λέ ψου με για την ανε ξαρ τη σία και την αυ το -
νο μία του συν δι κα λι στι κού κι νή μα τος μέ σα στο
νέο κόμ μα.

Ο ίδιος ο Τσά βες έχει κρι τι κά ρει την ιδέα της
αυ το νο μί ας. Υπο στη ρί ζει ότι δεν υπάρ χει ανά γκη
ανε ξάρ τη της συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης αφού
φτιά ξα με το PSUV. Δι α φω νή σα με δη μό σια με τον
Τσά βες και από τό τε δεν έχει ξα να α να φερ θεί στο
θέ μα. Ομως εί ναι διε θνώς ανα γνω ρι σμέ νο ότι τα
συν δι κά τα πρέ πει να εί ναι ανε ξάρ τη τα από την
κυ βέρ νη ση, πα ρό λο που ταυ τό χρο να δου λεύ ου με
ενερ γά για να υπο στη ρί ξου με τον Τσά βες και την
μπο λι βα ρια νή επα νά στα ση.

Η συ ζή τη ση για τον χα ρα κτή ρα του PSUV, την
ορ γά νω σή του κλπ, θα ξε κι νή σει τον επό με νο μή -
να προ ε τοι μά ζο ντας το ιδρυ τι κό συ νέ δριο τον Δε -
κέμ βρη. Αυ τά τα ζη τή μα τα θα γί νουν αντι κεί με νο
ευ ρεί ας αντι πα ρά θε σης μέ σα στο μα ζι κό κί νη μα.
Αλ λά πι στεύ ου με πως εί ναι κρί σι μο το νέο κόμ μα
να δει τον εαυ τό του να ερ γά ζε ται προς μια νέα
κουλ τού ρα, τον “σο σια λι σμό του 21ου αιώ να”
όπως το ονο μά ζει ο πρό ε δρός μας.

Ποιο νό η μα έχει για σέ να ο “σο σια λι σμός του 

21ου αιώ να”;

Εί ναι ισό τη τα και δι καιο σύ νη, η ισό τη τα των ερ -
γα τών, των ιθα γε νών πλη θυ σμών, των χω ρι κών,
των φοι τη τών. Αυ τό ορί στη κε στο μπο λι βα ρια νό
σύ νταγ μα του 1999. Εί ναι η εγ γύ η ση ευ και ρί ας
για όλους να συμ με τέ χουν στη λή ψη απο φά σε ων
για την κοι νω νία. Δεν εί ναι μό νο τι θα κά νει η κυ -
βέρ νη ση για το λαό. Οι ερ γα ζό με νοι έχουν τους
δι κούς τους σχε δια σμούς και προ τά σεις και η κυ -
βέρ νη ση θα πα ρά σχει τους πό ρους και τα μέ σα
για να τα κα τα φέ ρου με. Στο κά τω κά τω, οι ίδιες
οι κοι νό τη τες ξέ ρουν κα λύ τε ρα από τον κα θέ να
ποι ες εί ναι οι ανά γκες τους.

Αυ τός ο σο σια λι σμός του 21ου αιώ να πρέ πει
να εί ναι αυ τό που ονο μά ζου με “Po der Popular”,
Λαϊ κή Εξου σία. Ως συν δι κα λι στής και ακτι βι στής
στο κοι νω νι κό κί νη μα και σε ορ γα νώ σεις βά σης
της κοι νό τη τας, βλέ πω τον εαυ τό μου σαν κομ μά -

τι της οι κο δό μη σης αυ τού του μέλ λο ντος. “Λαϊ κή
Εξου σία” ση μαί νει να κοι νω νι κο ποιή σου με την
ίδια την πα ρα γω γή, ώστε να μπει στην υπη ρε σία
του λα ού και να διευ θύ νε ται από τους ίδιους
τους ερ γά τες.

Μια σει ρά ερ γο στά σια και ερ γα τι κοί χώ ροι στη 

Βε νε ζουέ λα έχουν κα τα λη φθεί από τους ερ γά τες

τους. Ποια εί ναι η ση μα σία αυ τών των πρά ξε ων;

Πρό κει ται για νέο φαι νό με νο και εί ναι επί σης
προϊόν της από πει ρας πρα ξι κο πή μα τος και του
λο κά ουτ των αφε ντι κών το 2002. Οι ορ γα νώ σεις
των αφε ντι κών μα ζί με κά ποια στοι χεία του στρα -
τού και τους πα λιούς ηγέ τες των συν δι κά των,
προ σπά θη σαν να ρί ξουν τον Τσά βες με το πρα ξι -
κό πη μα του Απρί λη του 2002.

Απέ τυ χαν, κι έτσι η επό με νη κί νη σή τους ήταν
να προ σπα θή σουν να σα μπο τά ρουν την πα ρα γω -
γή, ή να απο σύ ρουν εκα τομ μύ ρια δο λά ρια από
τους λο γα ρια σμούς ώστε να χρε ο κο πή σουν οι
εται ρί ες. Αυ τό σή μα νε ότι οι ερ γά τες δεν πλη ρώ -
νο νταν κα νο νι κά κι έτσι σε πολ λές πε ρι πτώ σεις οι
ερ γά τες κα τέ λα βαν τα ερ γο στά σια και συ νέ χι σαν
την πα ρα γω γή που λώ ντας τα προϊό ντα τους σε
λο γι κές τι μές. Κά ποι ες από αυ τές τις εται ρί ες δι-
ευ θύ νο νται με ένα συν δια χει ρι στι κό σύ στη μα -
κοι νή διοί κη ση κυ βέρ νη σης και ερ γα τών. Σε άλ -
λες πε ρι πτώ σεις βρί σκο νται στον έλεγ χο των ερ -
γα τών ως κοι νω νι κή ιδιο κτη σία.

Το ερ γο στά σιο αλου μι νί ου Αλ κά σα στο Που έρ -
το Ορ ντάζ εί ναι ένα πα ρά δειγ μα. Το ερ γο στά σιο
Σα νι τά ριος Μα ρα σέι που πα ρά γει κε ρα μι κά για το
σπί τι εί ναι ένα από τα ερ γο στά σια που βρί σκο νται
σή με ρα υπό κα τά λη ψη.

Τι συμ βαί νει στο ερ γο στά σιο σι δή ρου Σι δόρ και

ατσα λιού Σιου δάδ Γου ϊά να, όπου οι ερ γά τες 

πι έ ζουν για εθνι κο ποί η ση;

Ο Τσά βες αντι στέ κε ται στην έκ κλη ση για εθνι -
κο ποί η ση, επει δή έχει στε νή πο λι τι κή σχέ ση με
τον αρ γε ντί νο πρό ε δρο Νέ στορ Κίρ χνερ και η
εται ρία εί ναι αρ γε ντί νι κης ιδιο κτη σί ας. Ομως
εμείς στο συν δι κα λι στι κό κί νη μα πι στεύ ου με ότι
πρέ πει να εθνι κο ποι η θεί και να πε ρά σει σε ερ γα -
τι κό έλεγ χο. Για αυ τό πα λεύ ου με και εί μα στε σί -
γου ροι ότι αυ τό θα γί νει.

Πώς βλέ πεις την τρέ χου σα συ ζή τη ση για το 

τη λε ο πτι κό κα νά λι RCTV;

Το RCTV έχει μια ιστο ρία 40 ετών συ νε χούς
πα ρα μέ λη σης των ανα γκών των ερ γα τών. Με το
πα λιό κα θε στώς χαί ρο νταν που πα ρου σί α ζαν τη
Βε νε ζουέ λα ως μια κοι νω νία όπου η οι κο νο μία
πά ει κα λά και όλα εί ναι ωραία. Ισως αρ χι κά πί στε -
ψαν ότι θα μπο ρού σαν να κε ρδί σουν τον Τσά βες
στη με ριά τους, όπως εί χαν κά νει και με τους
προ η γού με νους.

Οταν ήταν πια ξε κά θα ρο ότι δεν μπο  ρού σαν να
το κά νουν, άρ χι σαν εκ στρα τεία κα τά του Τσά βες,
υπο στη ρί ζο ντας ότι εί ναι τρε λός, ότι θα κα τέ -
στρε φε την οι κο νο μία, θα έκλε βε την πε ριου σία
κλπ. Προ σπά θη σαν να αποστα θε ρο ποιή σουν την
κα τά στα ση, να σπεί ρουν το φό βο και να ανοί ξουν
δρό μο για το πρα ξι κό πη μα του 2002.

Ομως, ακό μη και όταν το πρα ξι κό πη μα απέ τυ -
χε, ο Τσά βες δεν έκα νε τί πο τα σ' αυ τό το κα νά λι.
Θα έπρε πε και θα μπο ρού σε να τους εί χε κλεί σει
το 2002, αλ λά τους άφη σε και απλά δεν ανα νέ ω -
σε την άδειά τους φέ τος τον Μάη. Οταν ο Τσά βες
έδρα σε, εί χε την υπο στή ρι ξη της συ ντρι πτι κής
πλειο ψη φί ας της κοι νω νί ας, και οι πρώ τες δια δη -
λώ σεις ήταν υπέρ της από φα σής του. Τό τε, η
αντι πο λί τευ ση άρ χι σε να ορ γα νώ νει τις δι κές της
δια δη λώ σεις, αλ λά δεν πή ραν απά ντη ση από τον
κό σμο, που εί ναι πο λύ ξύ πνιος και ξέ ρει ακρι βώς
τι γί νε ται.

Αυ τό που μας ανη συ χεί εί ναι ότι η δε ξιά κά νει
διε θνή εκ στρα τεία, με την υπο στή ρι ξη του ιμπε -
ρια λι σμού. Τα κα νά λια της δε ξιάς λει τουρ γούν
ακό μη στη Βε νε ζουέ λα. Υπάρ χει πλή ρης ελευ θε -
ρία έκ φρα σης πα ρά τα όσα λέ γο νται εκτός της
χώ ρας. Κα τά τη γνώ μη μου υπάρ χει μάλ λον
υπερ βο λι κή ελευ θε ρία προς τη δε ξιά. Εσω τε ρι κά,
ο με γα λύ τε ρος κίν δυ νος για το κί νη μά μας εί ναι η
δι α φθο ρά και η γρα φειο κρα τία.

Ως συν δι κα λι στές, ορ γα νώ νου με απέ να ντι και
στους δύο κιν δύ νους, και λέ με το ίδιο σε σχέ ση
με το PSUV. Ο λα ός πρέ πει να εί ναι κομ μά τι της
οι κο δό μη σης αυ τής της νέ ας ορ γά νω σης, και
αφε τη ρία μας εί ναι ότι πρέ πει να εί ναι ένα κόμ μα
που δεν θα έχει θέ ση για δι ε φθαρ μέ νους γρα -
φειο κρά τες.
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BENEZOYEΛA

Eργάτες συζητούν μέσα σε καταλημένο εργοστάσιο

Συνέντευξη με τον Mάρκο Aντόνιο Γκαρσία, συνδικαλιστή της UNT από το ρεύμα C-CURA



Κα θα ρή πρό κλη ση εί ναι η από -
φα ση του δι κα στη ρί ου που κα τα δί -
κα σε τον Γιάν νη Δη μη τρά κη σε κά -
θειρ ξη 25 ετών. Οι δι κα στές εξά -
ντλη σαν, προς τα πά νω, όλα τα πε -
ρι θώ ρια που τους έδι νε ο νό μος. Το
απο τέ λε σμα εί ναι μια ποι νή σε πλή -
ρη ανα ντι στοι χία με την ίδια την βα -
ρύ τη τα του “αδι κή μα τος” για το
οποίο κα τα δι κά στη κε ο Δη μη τρά -
κης -την λη στεία στο υπο κα τά στη -
με της οδού Σό λω νος της Εθνι κής
Τρά πε ζας τον Γε νά ρη του 2006.

Η αστυ νο μία προ σπά θη σε, κυ -
ριο λε κτι κά, να φορ τώ σει στον Δη -
μη τρά κη όλες τις ανε ξι χνί α στες λη -
στεί ες των τε λευ ταί ων χρό νων. Τον
πα ρου σία σαν σαν “επαγ γελ μα τία
λη στή”, “μέ λος της συμ μο ρί ας με
τα μαύ ρα” και “επι κίν δυ νο αναρ χι -
κό”. Το κα τη γο ρη τή ριο, όμως, ήταν
τό σο σα θρό που ανά γκα σε ακό μα
και τον ίδιο τον ει σαγ γε λέα της
έδρας να προ τεί νει να κα τα δι κα στεί
για τρείς μό νο από τις εφτά ληστεί -
ες που του εί χε φορ τώ σει η αστυ -
νο μία. Η έλ λει ψη οποιου δή πο τε
απο δει κτι κού στοι χεί ου ανά γκα σε
τε λι κά τους δι κα στές να τον κα τα δι -
κά σουν μό νο για την μία. 

Για την “απο τυ χία” τους αυ τή εκ -
δι κή θη καν τον Δη μη τρά κη με μια
ποι νή εξο ντω τι κή, χω ρίς προ η γού -
με νο στην ιστο ρία: ο Κώ στας Πα -
λαιο κώ στας, ο λη στής που έγι νε
διά ση μος χά ρη στην κι νη μα το γρα -
φι κή του από δρα ση με ελι κό πτε ρο
από τις φυ λα κές Κο ρυ δαλ λού, κα -
τα δι κά στη κε τον πε ρα σμέ νο Μάρ τη
για μια λη στεία που εί χε δια πρά ξει
τρία χρό νια πριν στη Με γα λό πο λη
σε 10 χρό νια φυ λα κή. Ο Γ.Τυλ λια -
νά κης κα τα δι κά στη κε λί γους μή νες
πριν σε 10 χρό νια και τρεις μή νες
φυ λα κή για την δο λο φο νία ενός 20
χρο νου -του Μα ρί νου Χρι στό που -
λου. Λε πτο μέ ρεια: ο Χρι στό που λος
ήταν Τσιγ γά νος. Και ο Τυλ λι α νί δης
ήταν αστυ νο μι κός.

Στους πί να κες και τα αγάλ μα τα η
δι καιο σύ νη εί ναι πά ντα τυ φλή. Οι
δι κα στές που κά θο νται στις έδρες
των δι κα στη ρί ων πο τέ.

Οι συμ βα σιού χοι του δή μου Πε ρι στε ρίου για μια
ακό μη φο ρά δί νουν τη μά χη ενά ντια στις απο λύ σεις,
που προ κλη τι κά απο φά σι σε ο Πα χα του ρί δης. Αδια -
φο ρώ ντας αλα ζο νι κά για τις απο φά σεις των δι κα -
στη ρί ων ρί χνει τους ερ γα ζό με νους στην ανερ γία. Σε
μια προ σπά θεια να λυ γί σει την ενό τη τα και την απο -
φα σι στι κό τη τά τους μο νι μο ποί η σε 33, άφη σε 20 με
σύμ βα ση αο ρί στου χρό νου και απο λύ ει 109. Σε αυ -
τές τις προ κλή σεις, οι συμ βα σιού χοι απά ντη σαν με
κι νη το ποιή σεις, δια δή λω ση στο κέ ντρο του Πε ρι στε -
ρίου και κα τά λη ψη στο γκα ράζ του δή μου. 

Οι συμ βα σιού χοι  βρί σκο νται εδώ και εφτά χρό νια
σε κα τά στα ση ομη ρί ας με ευ θύ νη τό σο αυ τής όσο
και της προ η γού με νης κυ βέρ νη σης. Οι απο λύ σεις
εί ναι συ νέ πεια της κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής, που τζο -
γά ρει τα λε φτά των τα μεί ων μας σε ομό λο γα φού -

σκες, που σπα τα λά ει εκα τομ μύ ρια για να στέλ νει
στρα τό στο Αφγα νι στάν και στο Λί βα νο, που κα ταρ -
γεί τη δη μό σια και δω ρε άν εκ παί δευ ση και υλο ποιεί
την ανα διαρ θρω τι κή πο λι τι κή που κι νεί ται στην κα -
τεύ θυν ση της απα ξί ω σης των πτυ χί ων και της πει -
θάρ χη σης της νε ο λαί ας, που προ σλαμ βά νει μπά -
τσους για να βα σα νί ζουν φοι τη τές, απερ γούς και
με τα νά στες, που έχει ως απο τέ λε σμα τη λι τό τη τα
και την ανερ γία. Την ίδια στιγ μή, δια λύ ει την πυ ρο -
σβε στι κή και δια πράτ τει το με γα λύ τε ρο οι κο λο γι κό
έγκλη μα με την πυρ κα γιά στην Πάρ νη θα. 

Ο Πα χα του ρί δης εφαρ μό ζει αυ τή την κυ βερ νη τι -
κή πο λι τι κή στο Πε ρι στέ ρι. Απο λύ ει τους συμ βα -
σιού χους. Έχει χρε ώ σει το δή μο για να χτί σει το
νέο δη μαρ χείο, που ένα χρό νο με τά τη φι έ στα των
εγκαι νίων του ρη μά ζει ανεκ με τάλ λευ το. Κα τε βά ζει

το νέο  Γε νι κό Πο λε ο δο μι κό Σχέ διο, που τσι με ντο -
ποιεί τους ελά χι στους χώ ρους πρα σί νου του Πε ρι -
στε ρίου.

Η ελ πί δα, όμως,  γεν νι έ ται στους αγώ νες!
Οι απο λύ σεις δεν θα πε ρά σουν. Να απλώ σου με

τη συ μπα ρά στα ση πα ντού. Τα το πι κά σω μα τεία να
βγουν μπρο στά με απερ γί ες συ μπα ρά στα σης. Να
εί μα στε στο πλευ ρό των συμ βα σιού χων μέ χρι την
τε λι κή νί κη. Πα λεύ ου με για μό νι μη και στα θε ρή
δου λε ιά για όλους, για το δι καίω μα να ζού με με
αξιο πρέ πεια μό νο από το μι σθό μας, για κα το χύ ρω -
ση των συλ λο γι κών συμ βά σε ων.

Πρω το βου λία για την ΕΝό τη τα της

ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς 

Το πι κή Επι τρο πή Πε ρι στε ρίου

Με δύο νέα νο μο σχέ δια, τα οποία
μά λι στα σχε διά ζει να ψη φί σει στα
κρυ φά μέ σα στο κα λο καί ρι, ολο κλη -
ρώ νε ται η πε ρί φη μη «με ταρ ρύθ μι ση»
της κυ βέρ νη σης της ΝΔ στην Ανώ τα τη
Εκ παί δευ ση. Με τά την ψή φι ση του νό -
μου πλαι σίου τώ ρα η Γιαν νά κου ετοι -
μά ζει νο μο σχέ διο για την ιδιω τι κο ποί η -
ση των Με τα πτυ χια κών και πα ρέα με
τον Σι ού φα νο μο σχέ διο για την ιδιω τι -
κο ποί η ση της έρευ νας και τον ου σια -
στι κό απο κλει σμό των πα νε πι στη μί ων
από την ερευ νη τι κή δια δι κα σία. 

Συ γκε κρι μέ να το νο μο σχέ διο για τα
με τα πτυ χια κά προ βλέ πει την επι βο λή
δι δά κτρων σχε δόν σε όλα τα προ -
γράμ μα τα με τα πτυ χια κών. Μά λι στα
το σχέ διο νό μου ανα φέ ρει ότι το
ΥΠΕΠΘ θα χρη μα το δο τεί επι λε κτι κά
με τα πτυ χια κά προ γράμ μα τα που θα
προ κη ρύσ σο νται με απο φά σεις του
εκά στο τε υπουρ γού. Οπως ανα φέ ρε -
ται στο προ σχέ διο, «από τον τα κτι κό
προϋ πο λο γι σμό επι χο ρη γού νται τα
τμή μα τα των ΑΕΙ του πα νε πι στη μια -
κού και τε χνο λο γι κού το μέα που στε -
ρού νται άλ λων πό ρων για την κά λυ ψη
δα πα νών λει τουρ γί ας ενός μό νο
Π.Μ.Σ του τμή μα τος και ενός δι α τμη -
μα τι κού ή δι ι δρυ μα τι κού Π.Μ.Σ». Για
τα υπό λοι πα με τα πτυ χια κά, το υπουρ -
γείο επι βά λει στα πα νε πι στή μια να
ανα ζη τή σουν πό ρους, δη λα δή ή να
επι βά λουν δί δα κτρα ή να ανα ζη τή -

σουν ιδιω τι κές χο ρη γί ες. Δη λα δή το
υπουρ γείο Παι δεί ας έχει σκο πό να
πα ρεμ βαί νει στο πε ριε χό με νο και το
αντι κεί με νο των με τα πτυ χια κών προ -
γραμ μά των, κα ταρ γώ ντας στην ου σία
την αυ το τέ λεια των πα νε πι στη μί ων να
απο φα σί ζουν με επι στη μο νι κά κρι τή -
ρια τα προ γράμ μα τα των με τα πτυ χια -
κών και να εξα να γκά ζει τα πα νε πι στή -
μια με την απει λή της πε ρι κο πής της
χρη μα το δό τη σης, να δια μορ φώ σουν
ανά λο γα με τα κρι τή ρια της αγο ράς
τα με τα πτυ χια κά τους προ γράμ μα τα.   

Περικοπές

Το δεύ τε ρο έκτρω μα που «μα γει -
ρεύ ει» μέ σα στο κα λο καί ρι η κυ βέρ νη -
σης της ΝΔ εί ναι το νο μο σχέ διο για
την έρευ να. Το συ γκε κρι μέ νο νο μο -
σχέ διο εί χε κυ κλο φο ρή σει στις αρ χές
του 2007 με την υπό σχε ση ότι θα
προ η γη θεί διά λο γος με όλους τους
εν δια φε ρό με νους φο ρείς πριν κα τα -
τε θεί για ψή φι ση. 

Στην ου σία έχει στό χο να απο κλεί -
σει τη συμ με το χή των πα νε πι στη μί ων
από το χώ ρο της έρευ νας, να συν δέ -
σει την έρευ να με τις επι χει ρή σεις και
να πε ρι κό ψει τα κον δύ λια προς τα πα -
νε πι στή μια που προ ο ρί ζο νται για την
έρευ να.  Η Γιαν νά κου δή λω σε ότι το
νο μο σχέ διο «ανα βαθ μί ζει το ρό λο των
πα νε πι στή μι ων και του υπουρ γεί ου
Παι δεί ας», ενώ ο υπουρ γός Ανά πτυ -

ξης Δ. Σι ού φας, εί πε  ότι το νο μο σχέ -
διο «συ νι στά μία από τις με γα λύ τε ρες
με ταρ ρυθ μί σεις της κυ βέρ νη σης».
Στην πραγ μα τι κό τη τα με το νο μο σχέ -
διο η έρευ να φεύ γει από τα πα νε πι -
στή μια και εκ χω ρεί ται σε ερευ νη τι κά
κέ ντρα που θα βρί σκο νται υπό την
επο πτεία του υπουρ γεί ου Ανά πτυ ξης.

Το γε γο νός ότι η κυ βέρ νη ση της
ΝΔ τρέ χει να προ λά βει μέ σα στο κα -
τα κα λό και ρο να ολο κλη ρώ σει την ψή -
φι ση των νο μο σχε δί ων εί ναι άλ λη μία
ακό μα από δει ξη του πό σο στρι μωγ μέ -
νη εί ναι. Οτι η κυ βερ νη τι κή προ πα -
γάν δα για δή θεν «μειο ψη φί ες» που
αντι δρούν στις με ταρ ρυθ μί σεις της
ήταν λό για του αέ ρα.

Αλ λά πα ρά τα κα λο και ρι νά κόλ πα
τους έχουν μπρο στά τους να αντι με -
τω πί σουν τα δυ σκο λό τε ρα. Το φοι τη -
τι κό κί νη μα και το κί νη μα των πα νε πι -
στη μια κών που εί ναι απο φα σι σμέ νοι
από κοι νού να μην αφή σουν την κυ -
βέρ νη ση Κα ρα μαν λή να εφαρ μό σει
ού τε το νό μο πλαί σιο ού τε τα νο μο -
σχέ δια για τα με τα πτυ χια κά και την
έρευ να. Ας δώ σου με λοι πόν ένα πρώ -
το μή νυ μα στην αντι κυ βερ νη τι κή δια -
δή λω ση στη ΔΕΘ κά νο ντας μία νέα
αρ χή με ένα κοι νό συλ λα λη τή ριο φοι -
τη τι κών συλ λό γων και συν δι κά των,
δεί χνο ντας για άλ λη μία φο ρά ότι μει-
ο ψη φία εί ναι η κυ βέρ νη ση της ΝΔ και
οι κα πι τα λι στές που εξυ πη ρε τεί.  

Δή λω ση υπο στή ρι ξης στο φα σι στι κό ΛΑ -
ΟΣ του Κα ρα τζα φέ ρη έκα νε την πε ρα σμέ -
νη εβδο μά δα ο επι χει ρη μα τί ας-με γα λο ερ -
γο λά βος  Πρό δρο μος Εμ φι ε τζό γλου πρό ε -
δρος της «Μη χα νι κής ΑΕ». Οπως δή λω σε,
βρι σκό με νος σε πά νελ σε εκ δή λω ση στην
Ξάν θη, στη ρί ζει ΛΑ ΟΣ για εθνι κούς λό -
γους.

Σύμ φω να με δη μο σί ευ μα της εφη με ρί -
δας Ελευ θε ρο τυ πία, στη συ γκε κρι μέ νη εκ -
δή λω ση, ο Εμ φι ε τζό γλου προ χώ ρη σε σε
ένα γε νι κό τε ρο εθνι κι στι κό πα ρα λή ρη μα,
κα τη γο ρώ ντας ού τε λί γο ού τε πο λύ όλα τα
κόμ μα τα για εθνι κή προ δο σία, εκτός φυ σι -
κά από το κόμ μα του Κα ρα τζα φέ ρη που το
χα ρα κτή ρι σε μία πα τριω τι κή φω νή που
πρέ πει να μπει στη βου λή «μία φω νή αντί -
στα σης που δεν θα κά νει υπο χω ρή σεις και
συμ βι βα σμούς».     

Η «Μη χα νι κή ΑΕ» εί ναι μία από τις με γα -
λύ τε ρες κα τα σκευα στι κές εται ρεί ες. Δρα -
στη ριο ποιεί ται γύρω από την κα τα σκευή
με γά λων εμπο ρι κών κέ ντρων μέ χρι πο λυ -
κα τοι κιών, ενώ έχει «χτυ πή σει» μία σει ρά
από με γά λα έρ γα, όπως ύδρευ ση, κα τα -
σκευή δρό μων, επέ κτα ση γραμ μών του
ΟΣΕ. Μό νο το πρώ το τρί μη νο του 2007 η
«Μη χα νι κή ΑΕ» δή λω σε αύ ξη ση κα θα ρών
κερ δών στο ύψος του 19%. Με γά λο κομ -
μά τι της πί τας της κερ δο φο ρί ας της οφεί -
λε ται στην ανά λη ψη με γά λων έρ γων στα
Βαλ κά νια, στη Ρω σία και την Ου κρα νία.
Πρό σφα τα άρ χι σε να δρα στη ριο ποιεί ται
και στην Αί γυ πτο. 

Ο Κα ρα τζα φέ ρης δε δι στά ζει να εμ φα νί -
ζε ται ως υπο στη ρι κτής των φτω χών και
των αδυ νά των. Προ σπα θεί να προ βά λει το
ΛΑ ΟΣ  σαν το κόμ μα που δή θεν συ γκρού ε -
ται με το κα τε στη μέ νο και  πα λεύ ει ενά ντια
στα με γά λα συμ φέ ρο ντα. Δεν υπάρ χει με -
γα λύ τε ρη λα θρο χει ρία. Οταν δη μο σιεύ τη -
καν τα  «πό θεν έσχες» των πο λι τι κών, ο Κα -
ρα τζα φέ ρης απο κα λύ φθη κε ότι εί ναι ο πιο
πλού σιος πο λι τι κός με εκα τομ μύ ρια κα τα -
θέ σεις στην τρά πε ζα και 37 ακί νη τα στην
ιδιο κτη σία του.  

Η ομο λο γία του Εμ φι ε τζό γλου απο δει -
κνύ ει και στην πρά ξη, ότι το ΛΑ ΟΣ εί ναι
ένα κόμ μα που στη ρί ζε ται από τους κα πι -
τα λι στές για να χύ νει το ρα τσι στι κό του
δη λη τή ριο κα τά των με τα να στών, να συ κο -
φα ντεί τους αγώ νες και τα κι νή μα τα όπως
έκα νε στη διάρ κεια των φοι τη τι κών κα τα -
λή ψε ων και να λει τουρ γεί ως θερ μο κή πιο
φα σι στών. Από ότι φαί νε ται οι νο σταλ γοί
του Χί τλερ και οι θαυ μα στές του Λε πέν,
προ σπα θούν να αντι γρά ψουν κά θε τα κτι κή
των Να ζί. Από τη μία να τάσ σο νται φρα στι -
κά υπέρ του λα ού και από την άλ λη να
έχουν τη στή ρι ξη της άρ χου σας τά ξης για
να εξυ πη ρε τούν τα δι κά της συμ φέ ρο ντα.

Δεν εί ναι μό νο ψεύ τες αλ λά και επι κίν -
δυ νοι. Η απο μό νω ση του ΛΑ ΟΣ και η απο -
κά λυ ψη του πραγ μα τι κού φα σι στι κού του
χα ρα κτή ρα εί ναι άμε σο κα θή κον για την
Αρι στε ρά. Οι χου ντι κοί και οι χρυ σαυ γί τες
και όλος ο συρ φε τός που έχει μα ζέ ψει ο
Κα ρα τζα φέ ρης, πρέ πει να μεί νουν εκεί που
ανή κουν. Στους υπο νό μους της ιστο ρί ας
και όχι στα έδρα να της βου λής.

Kατερίνα Θωίδου
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Eρευνα, Mεταπτυχιακά

Nέες προκλήσεις Σιούφα-Γιαννάκου

ΛA.O.Σ
Xέρι-χέρι 
με τον
Eμφιετζόγλου

25 χρόνια 
για μια 
ληστεία

ΣYMBAΣIOYXOI ΔHMOY ΠEPIΣTEPIOY

Oι εργαζόμενοι στη ΓΓET είχαν κάνει απεργία και πορεία 

μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις στις 28 Mάρτη
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Oργή στην OEΓNE Πραξικόπημα στον OΛΠ

Υστε ρα από μία εβδο μά δα αγω νι στι κών κι νη το ποιή σε ων οι ερ γα ζό με -
νοι στο νο σο κο μείο Ατ τι κό κα τά φε ραν να απο σπά σουν δέ σμευ ση για την
κα τα βο λή κον δυ λί ου για την κά λυ ψη των υπε ρω ριών τους. Με από φα ση
της Γε νι κής τους Συ νέ λευ σης  πραγ μα το ποί η σαν κα θη με ρι νά από την
πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη 18/7 εώς και την Τρί τη 24/7, 2ωρες συ γκε ντρώ σεις
από τις  7.00πμ- 09.00πμ τον Αί θριο χώ ρο του Νο σο κο μεί ου. Υστε ρα από
αυ τές τις εξε λί ξεις απο φά σι σαν να ανα στεί λουν τις κι νη το ποιή σεις τους
και να κα λέ σουν από τώ ρα σε νέα Γε νι κή Συ νέ λευ ση στις 6 Σε πτέμ βρη.

Η ανα κοί νω ση του σω μα τεί ου ερ γα ζο μέ νων Ατ τι κού ανα φέ ρει: «Αγω νι -
ζό μα στε για  να  απο κτή σου με Νο σο κο μεία σύγ χρο να, λει τουρ γι κά, όπου
με αξιο πρέ πεια θα αντι με τω πί ζο νται τα προ βλή μα τα υγεί ας, όποι ου προ -
σέρ χε ται σε αυ τά. Για να απο κτή σου με αξιο πρε πείς συν θή κες δου λε ι άς
και αξιο πρε πείς αμοι βές , ώστε να μην υπο χρε ω νό μα στε να έτε ρο-απα -
σχο λού μα στε σε βά ρος της ποιό τη τας των υπη ρε σιών υγεί ας.       

Για να κα τα βλη θούν τα δε δου λευ μέ να μας χω ρίς άλ λες κα θυ στε ρή -
σεις και πε ρι κο πές.  

Για να προ σλη φθεί το ανα γκαίο μό νι μο προ σω πι κό, νο ση λευ τι κό, πα -
ραϊα τρι κό, διοι κη τι κό, τε χνι κό, πού θα ανα βαθ μί σει την ποιό τη τα των
υπη ρε σιών υγεί ας, αλ λά και τη δι κή σας εξυ πη ρέ τη ση χω ρίς χρο νο τρι -
βές και άσκο πες κα θυ στε ρή σεις, που δη μιουρ γούν εντά σεις και αντι θέ -
σεις με εμάς , τους ερ γα ζό με νους, ενώ και εμείς οι ερ γα ζό με νοι εί μα στε
θύ μα τα της ίδιας πο λι τι κής.

Για να «στα μα τή σει»  μια νο ση λεύ τρια να ανα λο γεί στην  απο γευ μα τι -
νή ή νυ χτε ρι νή βάρ δια σε 50 – 60 ασθε νείς με απο τέ λε σμα την επι βά ρυν -
ση των συγ γε νών με τη φρο ντί δα του αρ ρώ στου, αλ λά και την οι κο νο μι -
κή επι βά ρυν ση των ασθε νών και των τα μεί ων, κα τα φεύ γο ντας στις απο -
κλει στι κές νο σο κό μες»

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

-  ΝΑ ΑΝΑ ΤΡΕ ΨΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ ΛΟ ΓΟ-ΠΑ ΡΩ ΔΙΑ
ΥΠΟΥΡ ΓΕΙ ΟΥ- ΟΕΝ ΓΕ
- ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΝΟΥ ΜΕ ΜΕ ΣΥ ΝΕ ΛΕΥ ΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΙ ΚΕΣ ΚΙ ΝΗ ΤΟ ΠΟΙΗ ΣΕΙΣ
- ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΑΝΤΙ ΚΥ ΒΕΡ ΝΗ ΤΙ ΚΗ ΔΙΑ -
ΔΗ ΛΩ ΣΗ ΣΤΗ ΔΕΘ 8 ΣΕΠ ΤΕΜ ΒΡΗ

Πραγ μα το ποι ή θη κε την Πέ μπτη 19/7 το Γε νι κό
Συμ βού λιο της ΟΕΝ ΓΕ, σχε τι κά με τις προ τά σεις του
Υπουρ γεί ου Υγεί ας για την υπο γρα φή νέ ας συλ λο γι -
κής σύμ βα σης ερ γα σί ας για τους για τρούς στο Ε.Σ.Υ.
Με τη στή ρι ξη της ΔΗ ΚΝΙ(Ν.Δ) – ΠΑΣΚ(ΠΑ ΣΟΚ)-
ΑΕΓ(ΣΥΝ) πλειο ψή φη σε η πρό τα ση για συ νέ χι ση των
δια πραγ μα τεύ σε ων , ζη τώ ντας από την κυ βέρ νη ση να
κα τα θέ σει ολο κλη ρω μέ νη πρό τα ση� � . Απο δε χό με νη
την � � ατζέ ντα� �  Αβρα μό που λου, η ηγε σία της ΟΕΝ -
ΓΕ επι μέ νει να � � απα ντή σει στο έγ γρα φο του Υπουρ -
γεί ου και σε ποι ες προ τά σεις-ση μεία συμ φω νεί� � . Το
στα μά τη μα του δια λό γου-πα ρω δία υπο στή ρι ξαν το
Νυ στέ ρι, η ΑΡ ΣΙ και η ΔΗ ΠΑΚ(ΚΚΕ), κα λώ ντας σε γε -
νι κές συ νε λεύ σεις και αγω νι στι κές κι νη το ποιή σεις.

Ο φι λο κυ βερ νη τι κός Τσού κα λος και η ερ γο δο τι κή
πα ρά τα ξη της Ν.Δ στους για τρούς, αξιο ποιώ ντας τη
συ νερ γα σία ΠΑΣΚ-ΑΕΓ,  προ ω θούν με το Υπουρ γείο τη
διά λυ ση του στα θε ρού χρό νου ερ γα σί ας και το πε τσό -
κομ μα των μι σθών , ει σά γο ντας � � επί δο μα εφη μέ ρευ -
σης� �  και κα ταρ γώ ντας την εφη με ρία ως υπε ρω ρια κή
απα σχό λη ση. Ανοί γουν το δρό μο για απλή ρω τες εφη -
με ρί ες και πρό σλη ψη εφη με ρια τζή δων και part-ti me
προ σω πι κού, προ ω θώ ντας ερ γα σια κές σχέ σεις τύ που
ιδιω τι κού το μέα. Εί ναι πρό κλη ση την ώρα που τα νο σο -
κο μεία ρη μά ζουν από τις πε ρι κο πές και τις ελ λεί ψεις
προ σω πι κού, η ηγε σία της ΟΕΝ ΓΕ να συ μπλέ ει με τις
� � πέ τσι νες� �  υπο σχέ σεις του Αβρα μό που λου για
1000(!) προ σλή ψεις το 2007 , ενώ δεν υπάρ χει κα νέ να
πρό σθε το κον δύ λι στον προϋ πο λο γι σμό για την υγεία. 

Εί ναι απο κα λυ πτι κή η χρε ο κο πία της ΠΑΣΚ-ΑΕΓ
που δί νουν σω σί βιο στο Υπουρ γείο και την κυ βέρ νη -
ση , τη στιγ μή που συ νε χί ζουν οι κι νη το ποιή σεις σε
νο σο κο μεία ( Ατ τι κό)  για τις απλή ρω τες υπε ρω ρί ες
των ερ γα ζό με νων και σχε διά ζο νται πε ρι κο πές σε μια
σει ρά, όπως Ιπ πο κρά τειο, Τζά νειο ,Ερυ θρός κτλ. Εί ναι
απα ρά δε κτο να επι μέ νουν σε πα ζά ρια με τον Αβρα μό -
που λο, χω ρίς κα μία νο μι μο ποί η ση της βά σης και με
πε ρι φρό νη ση προς τις Γ.Σ. Τα κε ντρο-αρι στε ρά σε νά -
ρια για την επο μέ νη των εκλο γών απο δει κνύ ο νται συ -
ναί νε ση και συ νερ γα σία με την κυ βέρ νη ση και εμπό -
διο για την ανά πτυ ξη κι νή μα τος στα συν δι κά τα.

Απέ να ντι σε αυ τές τις επι θέ σεις, πρέ πει η αρι στε -
ρά και οι αγω νι στές της βά σης να πά ρου με την πρω -
το βου λία για ορ γά νω ση ενη με ρώ σε ων και συ νε λεύ σε -
ων στα νο σο κο μεία. Ο Σε πτέμ βρης πρέ πει να γί νει μή -
νας αγω νι στι κών κι νη το ποιή σε ων , όπου για τροί, νο -
ση λευ τές, λοι πό προ σω πι κό θα βγού με σε αγώ να
διαρ κεί ας ενά ντια στη χρε ο κο πη μέ νη κυ βέρ νη ση της
Ν.Δ και τους συμ βι βα σμούς της ηγε σί ας. Σταθ μό
απο τε λεί η αντι κυ βερ νη τι κή  δια δή λω ση-πο λιορ κία
της ΔΕΘ στις 8/9, όπου ο κό σμος των κι νη μά των και
της αντί στα σης θα βγει μπρο στά ενά ντια στη φι έ στα
του Κα ρα μαν λή και των κα πι τα λι στών. Χρειά ζε ται πα -
νελ λα δι κή κι νη το ποί η ση των υγειο νο μι κών στη Θεσ -
σα λο νί κη και κλι μά κω ση των αγώ νων.

Χρεια ζό μα στε μια άλ λη αρι στε ρά στα συν δι κά τα,
που θα ανοί γει το δρό μο για την ορ γά νω ση από τα
κά τω και της αντι κα πι τα λι στι κής προ ο πτι κής. Οι συ νε -
λεύ σεις του ΕΝΑ ΝΤΙΑ που συ σπεί ρω σαν χι λι ά δες
αγω νι στές ήταν το πιο ελ πι δο φό ρο μή νυ μα μες στο
κα λο καί ρι. Αυ τή τη δυ να μι κή πρέ πει να ορ γα νώ σου με
με επι τρο πές και στα νο σο κο μεία το επό με νο διά στη -
μα. Μια τέ τοια αρι στε ρά αξί ζει στον κό σμο της αντί -
στα σης ενά ντια στο σύ στη μα του κέρ δους, του πο λέ -
μου και της οι κο λο γι κής κα τα στρο φής.  

Πρωτοβολία ΓENOBA - NYΣTEPI

Μ
ε μία προ κλη τι κή υπουρ -
γι κή από φα ση ο υπουρ -
γός Εμπο ρι κής Ναυ τι λί -

ας Κε φα λο γιάν νης, προ χώ ρη σε
την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα στην
κα τάρ γη ση των συλ λο γι κών συμ -
βά σε ων στον ΟΛΠ.    

«Για μια ακό μα φο ρά η  Κυ -
βέρ νη ση με προ ε ξέ χο ντα τον
Υ.Ε.Ν. κ. Κε φα λο γιάν νη  προ βαί -
νει «σε μνά και τα πει νά» σε νο μι -
κό πρα ξι κό πη μα κα τά των ερ γα -
ζο μέ νων στον ΟΛΠ και σε σο βα -
ρό πο λι τι κό ολί σθη μα», ανα κοί -
νω σε η Ενω ση Λι με νερ γα τών.
«Με αντι συ νταγ μα τι κή Κ.Υ.Α.
επι χει ρεί να κα ταρ γή σει τις
ελεύ θε ρες Συλ λο γι κές Δια πραγ -
μα τεύ σεις και τις Συλ λο γι κές
Συμ βά σεις ερ γα σί ας που θε -
σμο θε τού νται από τον Ν
1876/90.

Δί νει την από λυ τη εξου σία στο
Δ.Σ  Ο.Λ.Π. κα τά πα ρέκ κλι ση των
Γε νι κών Κα νο νι σμών Προ σω πι -
κού των Συλ λο γι κών Συμ βά σε ων
Ερ γα σί ας, των Διαι τη τι κών απο -
φά σε ων, των ει δι κών κα νο νι σμών
ερ γα σί ας και γε νι κά όλων των
απο φά σε ων ερ γα σια κού εν δια -
φέ ρο ντος, να κα θο ρί ζει μο νο με -
ρώς τις αμοι βές των νε ο προ -
σλαμ βα νό με νων ερ γα ζο μέ νων
δη μιουρ γώ ντας με τον τρό πο αυ -
τό έναν νέο ερ γα σια κό με σαί ω -
να. Αυ τές εί ναι λοι πόν οι «με ταρ -
ρυθ μί σεις» και η κα το χύ ρω ση

των ερ γα ζο μέ νων;
Σε κα μία πε ρί πτω ση δεν εί μα -

στε δι α τε θει μέ νοι να δε χτού με
την πα ρά νο μη και απα ρά δε κτη
αυ τή ρύθ μι ση και την ανα τρο πή
των ερ γα σια κών σχέ σε ων, που
δεν αφο ρά μό νο τους ερ γα ζό με -
νους στον ΟΛΠ, αλ λά και στον
ΟΛΘ με πα ρό μοια ΚΥΑ κα θώς
επί σης και συ νο λι κά το θε σμό
των Συλ λο γι κών Συμ βά σε ων Ερ -
γα σί ας τό σο στον ιδιω τι κό ό σο
και στον ευ ρύ τε ρο Δη μό σιο Το -
μέα.

Κα λού με την Κυ βέρ νη ση να
ανα κα λέ σει άμε σα την πα ρά νο μη
αυ τή Κ.Υ.Α. και να εγκα τα λεί ψει

κά θε προ σπά θεια κα τά λυ σης
των ερ γα σια κών σχέ σε ων με τέ -
τοιου εί δους αντι συ νταγ μα τι κές
πα ρά νο μες και  πρα ξι κο πη μα τι -
κές δια δι κα σί ες.

Ζη τού με από τη ΓΣΕΕ να ανα -
λά βει την πρω το βου λία και το
συ ντο νι σμό για την από συρ ση
της ΚΥΑ, και  από τα πο λι τι κά
κόμ μα τα να κα ταγ γεί λουν τις
αντι συ νταγ μα τι κές και πα ρά νο -
μες  αυ τές με θο δεύ σεις  και να
πά ρουν άμε σα θέ ση για το συ -
γκε κρι μέ νο θέ μα».  

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ έχει βά -
λει στο στό χα στρο τις ερ γα σια -
κές σχέ σεις στον ΟΛΠ. Το κα λο -

καί ρι του 2005 ο Κε φα λο γιάν νης
εί χε και τό τε απο πει ρα θεί να δια -
λύ σει τις συλ λο γι κές συμ βά σεις,
αλ λά δεν τα κα τά φε ρε, για τί οι
λι με νερ γά τες απά ντη σαν με δυ -
να μι κές απερ γί ες. 

Ο στό χος της κυ βέρ νη σης εί -
ναι η πλή ρης ιδιω τι κο ποί η ση του
ΟΛΠ. Και αυ τή όμως σκό ντα ψε
ύστε ρα από τις κι νη το ποιή σεις
δύο μη νών που έκα ναν οι ερ γα -
ζό με νοι ακό μα και μέ σα στην πε -
ρίο δο των Χρι στου γέν νων.  Εί ναι
και ρός οι Λι με νερ γά τες να � ξα -
νά μι λή σουν στον Κε φα λο γιάν νη
με τη μό νη γλώσ σα που κα τα λα -
βαί νει: Την απερ γία. 

Συ ναυ λία συ μπα ρά στα σης στους απο λυ μέ νους των Λι πα σμά -
των της Δρα πε τσώ νας έγι νε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 19/7  στο κέ -
ντρο του Πει ραιά. Πρό κει ται για έναν αγώ να που κρα τά εδώ και
7,5 χρό νια, όταν έκλει σε το ερ γο στά σιο και πε τά χτη καν στο δρό -
μο 380 ερ γα ζό με νοι. Σή με ρα δύο μέ λη του ΔΣ του σω μα τεί ου
έχουν κα τέ βει εδώ και ένα πε ρί που μή να σε απερ γία πεί νας, ζη -
τώ ντας από την κυ βέρ νη ση να κα τα θέ σει νο μο θε τι κή ρύθ μι ση για
την απο κα τά στα ση των απο λυ μέ νων των Λι πα σμά των της Δρα πε -
τσώ νας.

Οπως ανα φέ ρει στην ανα κοί νω σή του το σω μα τείο ερ γα ζο μέ -
νων:«η κυ βέρ νη ση (Ση μί τη) μας απά ντη σε ότι θα πά ρει μέ τρα
απο κα τά στα σης για εμάς αφού το κρά τος μας στέ ρη σε τη δου -
λε ιά και ότι στη θέ ση του ερ γο στα σί ου θα γί νουν σύγ χρο να γρα -
φεία και πάρ κα. Τε λι κά ού τε γρα φεία ού τε πάρ κα γί να νε. Και το
χει ρό τε ρο ού τε η κυ βέρ νη ση Ση μί τη, ού τε στη συ νέ χεια η κυ βέρ -
νη ση Κα ρα μαν λή τή ρη σαν την υπο χρέ ω σή του κρά τους προς
τους απο λυ μέ νους. Εμει ναν τα συ ντρίμ μια του ερ γο στα σί ου και
τα συ ντρίμ μια της δι κής μας ζω ής. Εμείς που εί χα με στα θε ρή
δου λε ιά μεί να με με ψί χου λα και στην ανερ γία». 

Εν τω με τα ξύ όλα αυ τά τα χρό νια έχουν προ σφύ γει και στο
Ευ ρω πα ϊ κό Δι κα στή ριο και στον Αρειο Πά γο,  που έχουν απο -
φαν θεί ότι οι απο λύ σεις τους ήταν πα ρά νο μες και ότι η κυ βέρ νη -
ση πρέ πει να τους απο κα τα στή σει. 

Ο αγώ νας των απο λυ μέ νων των Λι πα σμά των Δρα πε τσώ νας
χρειά ζε ται τη συ μπα ρά στα ση των συν δι κά των και όλων των κα -
τοί κων του Πει ραιά.   

ATTIKO NOΣOKOMEIO ΛIΠAΣMATA
ΔPAΠETΣΩNA



T
α "αι σθή μα τα λύ πης και οδύ νης
όλων των Eλ λή νων" χρη σι μο ποί η σε
ο Kα ρα μαν λής στη συλ λη πη τή ρια

δή λω σή του για τους δύο νε κρούς πι λό -
τους του πυ ρο σβε στι κού αε ρο σκά φους
Kα να ντέρ που συ νε τρί βη στα Στύ ρα Eυ -
βοί ας την Δευ τέ ρα. Eί ναι πρό κλη ση να μι -
λά στο όνο μά μας. O θά να τος των δύο πι -
λό των δεν ήταν ατύ χη μα. Hταν ένα έγκλη -
μα που βα ραί νει απο κλει στι κά τον ίδιο και
την κυ βέρ νη σή του.

Oλοι πια λέ νε πως το τρα γι κό πε ρι στα -
τι κό ήταν "θέ μα χρό νου" να γί νει. Oι τρεις
νε κροί επο χι κοί πυ ρο σβέ στες στο Pέ θυ -
μνο πριν από λί γες μέ ρες εί χαν χτυ πή σει
το κα μπα νά κι του κιν δύ νου για τις τε ρά -
στιες ελ λεί ψεις της πυ ρο σβε στι κής τό σο
σε προ σω πι κό όσο και σε εξο πλι σμό με
μέ σα πυ ρό σβε σης που να προ φέ ρουν την
στοι χειώ δη προ στα σία στους πυ ρο σβέ -
στες. Πα ράλ λη λα, τις προ η γού με νες μέ -
ρες, με αφορ μή τα δε κά δες πύ ρι να μέ τω -
πα που ξε σπού σαν το ένα πί σω από το
άλ λο καί γο ντας τε ρά στιες δα σι κές εκτά -
σεις σε όλη την Eλ λά δα, τα MME εί χαν
γε μί σει με ρε πορ τάζ που μι λού σαν για τις
πο λύ ω ρες πτή σεις των πυ ρο σβε στι κών
αε ρο σκα φών που ξε περ νούν τα όρια των
δυ να το τή των μη χα νών και αν θρώ πων. 

O μι κρός αριθ μός των πυ ρο σβε στι κών
αε ρο σκα φών εί ναι ο βα σι κός λό γος για τη
συ ντρι βή του Kα να ντέρ. Φέ τος το κα λο -
καί ρι η Πυ ρο σβε στι κή ήρ θε αντι μέ τω πη
με πά νω από 3.000 πυρ κα γι ές σε όλη τη
χώ ρα. Σε μια τέ τοια κα τά στα ση, δεν εί ναι

δυ να τόν να υπάρ χουν μό λις 10 ή και 15
αε ρο πλά να στον αέ ρα. Oχι μό νο δεν μπο -
ρούν να σβή σουν τό σες φω τι ές ταυ τό -
χρο να, αλ λά και δεν έχουν το χρό νο να
υπο βλη θούν στο στοι χειώ δες έλεγχο
ασφα λεί ας.

Tα Kα να ντέρ αυ τού του τύ που χρειά ζο -
νται συ ντή ρη ση κά θε 50 ώρες πτή σης. H
ανά γκη να αντι με τω πι στούν οι φω τι ές,
όμως, ση μαί νει ότι ο έλεγ χος αυ τός γί νε -
ται εσπευ σμέ να τη νύ χτα. Λό γω της λι τό -
τη τας της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή, το αν
θα τα κα τα φέ ρει το σκά φος να βγά λει την
ημέ ρα γί νε ται πλέ ον θέ μα τύ χης.

Kόπωση

Πριν ακό μα γί νει η έρευ να για τα αί τια
της συ ντρι βής, οι αρ μό διοι έχουν ήδη ξε -
κι νή σει να μι λούν για πι θα νό "αν θρώ πι νο
λά θος". Eί ναι η εύ κο λη λύ ση για να δι -
καιο λο γή σουν τις ευ θύ νες της κυ βέρ νη -
σης. Oι πι λό τοι κα ταγ γέ λουν ότι, εξαι τί ας
των λί γων αε ρο σκα φών, η εντα τι κο ποί η ση
εί ναι με γά λη και η κό πω σή τους τε ρά στια.
Mό νο τις τε λευ ταί ες μέ ρες ο κά θε ένας
έχει συ μπλη ρώ σει χι λι ά δες ώρες πτή σης
στις πιο δύ σκο λες συν θή κες.

Oι ελ λεί ψεις στα πυ ρο σβε στι κά αε ρο -
σκά φη που φέρ νουν νε κρούς εί ναι απο τέ -
λε σμα της πο λι τι κής της κυ βέρ νη σης Kα -
ρα μαν λή. Στην ηλε κτρο νι κή σε λί δα του,
το υπουρ γείο Aμυ νας δι α φη μί ζει με υπε -
ρη φά νεια τα πο λε μι κά αε ρο σκά φη που
έχει στο δυ να μι κό του κα θώς και τις δυ να -

τό τη τές τους. Tα F-16, τα Mi ra ge και τα
άλ λα φο νι κά όπλα. Για την αγο ρά και τη
πο λυ έ ξο δη συ ντή ρη σή τους, η κυ βέρ νη ση
έχει λε φτά, όχι όμως και για τα πυ ρο σβε -
στι κά.

Xρειά ζε ται να κά νου με τη ορ γή μας
δρά ση ενά ντια στους εγκλη μα τί ες της κυ -
βέρ νη σης Kα ρα μαν λή. Tα με γά λα λό για
πε ρί "εθνι κής κρί σης" που χρειά ζε ται να
αντι με τω πι στεί με "εθνι κή πο λι τι κή", όπως
προ τεί νει ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου και κα -
λεί τους πο λι τι κούς αρ χη γούς να συ σκε -
φτούν υπό τον πρό ε δρο της δη μο κρα τί ας,
κα τα λή γει να βγά ζει λά δι τους ενό χους.
Δεν έχου με κα μιά εμπι στο σύ νη στην κυ -
βέρ νη ση, που χτυ πώ ντας την Πυ ρο σβε -
στι κή, καί ει τα δά ση για να εξυ πη ρε τή σει
τους οι κο πε δο φά γους και τα κέρ δη τους. 

Mό νο το κί νη μα μπο ρεί να δώ σει πραγ -
μα τι κή λύ ση. Δι εκ δι κού με να στα μα τή -
σουν οι εξο πλι σμοί και τα χρή μα τα να δο -
θούν για τις ανά γκες της Πυ ρο σβε στι κής
σε αν θρώ πους και μέ σα. Δι εκ δι κού με να
ξε φορ τω θού με όλα τα πο λε μι κά αε ρο πλά -
να που έχει η χώ ρα για "ανα χαι τί σεις" και
για να εί ναι ο Kα ρα μαν λής πρώ τος σε
Bαλ κά νια και Mέ ση Aνα το λή και τα κον δύ -
λια να δο θούν στα δά ση. Γι'αυ τό συ νε χί -
ζου με να ορ γα νώ νου με τους αγώ νες του
κι νή μα τος μέ χρι να πα ραι τή σου με την κυ -
βέρ νη ση της NΔ και να απαλ λα γού με μια
και κα λή από το σύ στη μα του πο λέ μου
και του κέρ δους που εξυ πη ρε τεί.

Λένα Bερδέ

Oι “καμένοι 

κάτοικοι” κινητο-

ποιούνται

Oι περικοπές
σκοτώνουν!

Πέμπτη 19 Iούλη: διαδήλωση στα καμένα του Yμηττού

E
κα το ντά δες κά τοι κοι από το Bύ ρω να, το Zω γρά φου και την Kα ι -
σα ρια νή δια δή λω σαν την Πέ μπτη 19 Iο υ λίου στην πε ριο χή του
Bύ ρω να εκ φρά ζο ντας την ορ γή τους για τις πυρ κα γι ές στον

Yμητ τό που κα τέ στρε ψαν χι λι ά δες στρέμ μα τα δά σους και απεί λη σαν
αν θρώ πους και σπί τια. Hταν η πρώ τη άμε ση απά ντη ση στο νέο με τά
την Πάρ νη θα οι κο λο γι κό έγκλη μα.

H συ γκέ ντρω ση ξε κί νη σε στην εί σο δο του Kου τα λά, δί πλα σε ένα
από τα πολ λά κα μέ να ση μεία του δά σους, όπου ανοί χτη καν πα νό και
έγι ναν ομι λί ες."Ποι ος έκα ψε την Πάρ νη θα; Ποι ος έκα ψε τον Yμητ τό;"
έγρα φε το πα νό των "κα μέ νων κα τοί κων", των κα τοί κων και των φο ρέ -
ων που την ίδια ημέ ρα της φω τιάς εί χαν συ γκε ντρω θεί στο Zω γρά φου
για να συ ζη τή σουν με ποιο τρό πο θα εκ φρα στεί η αγα νά κτηση των πο -
λι τών για την κα τα στρο φή.

Oι υπεύ θυ νοι της πυρ κα γι άς βρέ θη καν στο στό χα στρο όλων των
ομι λη τών. Aπό τη με ριά της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA μί λη σε ο Xρή στος
Aρ γύ ρης. "Eί ναι εξορ γι στι κό αυ τό που συμ βαί νει. Aυ τή τη στιγ μή που
μι λά με καί γε ται η Kο ριν θία. Oι τρά πε ζες, η εκ κλη σία, οι κα τα σκευα στι -
κές εται ρί ες, οι αυ το κι νη το βιο μη χα νί ες, αυ τοί κερ δί ζουν από τις πυρ -
κα γι ές. Tα κέρ δη των αφε ντι κών καί νε όλη την Eλ λά δα. H κυ βέρ νη ση
έχει τε ρά στιες ευ θύ νες. Eνα μή να πριν την Πάρ νη θα ο Σι ού φας ετοι μα -
ζό ταν να πε ρά σει νό μο που θα νο μι μο ποιού σε 30 χι λι ά δες παράνομες
βί λες μέ σα στα δά ση.

Xρό νια φω νά ζουν οι πυ ρο σβέ στες ότι έχουν ελ λεί ψεις, ότι εί ναι επο -
χι κοί, αλ λά η κυ βέρ νη ση τους αγνο εί. Aυ τοί που σβή νουν τις φω τι ές
δεν έχουν εξο πλι σμό και προ σω πι κό για να το κά νουν. H ορ γή μας εί -
ναι με γά λη. Tο θέ μα όμως δεν εί ναι να βρού με εθε λο ντές για να σβή -
νουν τις φω τι ές. Eί ναι το πώς θα μπο ρέ σου με να συ ντο νι στού με για να
απα ντή σου με σε αυ τή την κυ βέρ νη ση, στις εται ρί ες και τον κα πι τα λι -
σμό που καί ει τα δά ση μας. Nα συ ντο νι στού με με όλη την Aθή να σε
μια μα ζι κή δια δή λω ση που να κα τα λή ξει στη Bου λή".

Aνάπλαση

Aμέ σως με τά τις ομι λί ες, οι συ γκε ντρω μέ νοι δια δή λω σαν στους
δρό μους του Bύ ρω να μέ χρι το δη μαρ χείο. Σε όλη τη διάρ κεια της πο -
ρεί ας δε στα μά τη σαν να φω νά ζουν συν θή μα τα όπως "Φω τι ές, τσι μέ -
ντο, κέ ντρα εμπο ρι κά, αυ τή εί ναι η ανά πλα ση για τα αφε ντι κά", ενώ δα -
νεί στη καν και το σύν θη μα των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων για το άσυ λο
με τα τρέ πο ντάς το σε "Kά τω τα χέ ρια από το πρά σι νο, το πρά σι νο ανή -
κει σε όλο το λαό". Oλοι οι κά τοι κοι της πε ριο χής που συ να ντού σαν
τους δια δη λω τές, τους χει ρο κρο τού σαν εν θου σια σμέ νοι.

Tην ίδια ώρα στο δη μαρ χείο του Bύ ρω να συ νε δρί α ζε με θέ μα την
κα τα στρο φή στον Yμητ τό το δη μο τι κό συμ βού λιο. Oι συ γκε ντρω μέ νοι
μπή καν στην αί θου σα φω νά ζο ντας συν θή μα τα ενά ντια στις ψεύ τι κες
υπο σχέ σεις για "ανα δά σω ση" και "προ στα σία" του βου νού, άνοι ξαν τα
πα νό τους και δι έ κο ψαν τη συ νε δρί α ση απαι τώ ντας να δια βα στεί το
ψή φι σμά τους. Πα ρά την αρ χι κή άρ νη ση της δε ξιάς πλειο ψη φί ας του
δη μάρ χου Xαρ δα λιά που υπε ρα σπί στη κε τη "δια δι κα σία" του συμ βου -
λίου αγνο ώ ντας τους συ γκε ντρω μέ νους πο λί τες, το ψή φι σμα δια βά -
στη κε επί τό που.

H δια δή λω ση της Πέ μπτης, πα ρά τις λί γες μέ ρες προ ε τοι μα σί ας,
έστει λε το πρώ το ηχη ρό μή νυ μα ότι οι κά τοι κοι των πε ριο χών γύ ρω
από τον Yμητ τό δεν πρό κει ται να αφή σουν ού τε ένα στρέμ μα γης να
πέ σει στα χέ ρια των κα τα πα τη τών. Tην ίδια διά θε ση σύ γκρου σης με
τους εμπρη στές και τους κα τα στρο φείς του πε ρι βάλ λο ντος έχουν όλοι
οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία της Aτ τι κής που μέ σα σε λί γες μέ ρες εί -
δαν τε ρά στιες εκτά σεις πρα σί νου να γί νο νται στά χτη. Mια μα ζι κή και
συ ντο νι σμέ νη δια δή λω ση όλων στο κέ ντρο της Aθή νας, που να δώ σει
κε ντρι κό πο λι τι κό μή νυ μα ορ γής προς τους ενό χους, εί ναι κά τι πα ρα -
πά νω από ανα γκαία.
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