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Επί θε ση στο ασφα λι στι κό εξα πο λύ ει η κυ βέρ -
νη ση Πρό ντι στην Ιτα λία, επι τα χύ νο ντας τις με θο -
δεύ σεις μέ σα στο κα λο καί ρι. Πρό κει ται για μια
τε ρά στια προ δο σία. Μία από τις πιο με γά λες υπο -
σχέ σεις με τις οποί ες ήρ θε στην εξου σία ο Πρό -
ντι ήταν ότι θα κα ταρ γή σει τους αντια σφα λι στι -
κούς νό μους του Μπερ λο σκό νι. Πιο συ γκε κρι μέ -
να ο νό μος που πέ ρα σε η κυ βέρ νη ση Μπερ λου -
σκό νι το 1994 αύ ξα νε τα όρια ηλι κίας για έξο δο
σε σύ ντα ξη από τα 57 στα 60 από το 2008. Τα 57
βέ βαια εί ναι το κα τώ τα το όριο και ισχύ ει με την
προϋ πό θε ση της 35ετί ας. Τώ ρα, ο Πρό ντι αντί να
κα ταρ γή σει αυ τόν τον νό μο, προ ω θεί τη στα δια κή
και πιο “μα λα κή” εφαρ μο γή του, με μι κρές αυ ξή -
σεις κά θε χρό νο ώστε το 2014 οι ιτα λοί ερ γα ζό -
με νοι να παίρ νουν σύ ντα ξη στα 62. Πα ράλ λη λα
μειώ νο νται οι συ ντά ξεις για να φτά σουν τα 50-
60% του τε λευ ταί ου μι σθού το 2014.

Το χει ρό τε ρο εί ναι ότι οι αρι στε ροί σύμ μα χοι
στην κυ βέρ νη ση του Πρό ντι δεν φαί νο νται προς
το πα ρόν δι α τε θει μέ νοι να κά νουν το πα ρα μι κρό

για να μπλο κά ρουν αυ τήν την επί θε ση. Ο Πρό ντι
στις 20 Ιο ύ λη έκα νε συ νά ντη ση με τις ηγε σί ες
των συν δι κά των που του έδω σαν το ΟΚ να προ -
χω ρή σει με το σκε πτι κό ότι η πρό τα ση εί ναι κα λύ -
τε ρη από το νό μο της κυ βέρ νη σης Μπερ λου σκό -
νι. Ο Πρό ντι αξιο ποί η σε τις επι θε τι κές ανα κοι νώ -
σεις του Διε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα μεί ου, της Ευ -
ρω πα ϊ κής Ενω σης και της Κε ντρι κής Τρά πε ζας
της Ιτα λίας, που απει λού σαν ότι δεν γί νε ται να
συ νε χί ζει η Ιτα λία να δί νει συ ντά ξεις κα τά μέ σο
όρο στα 60,7 χρό νια και να ξο δεύ ει το 15% του
ΑΕΠ της για συ ντά ξεις, ενώ πχ η Σου η δία δί νει
σύ ντα ξη στα 64,3. Για να κερ δί σει την υπο χώ ρη -
ση των συν δι κά των, άφη σε τα βα ρέα και αν θυ -
γιει νά έξω από τη με ταρ ρύθ μι ση, ενώ άφη σε
ανοι χτό το θέ μα των γυ ναι κών. Ο Πρό ντι ξέ ρει
πως η πί ε ση της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης για εξί σω -
ση των ασφα λι στι κών δι καιω μά των για γυ ναί κες
και άντρες θα του δώ σει την ευ και ρία να χτυ πή -
σει και τα δι καιώ μα τα των γυ ναι κών για πρό ω ρη
συ ντα ξιο δό τη ση το επό με νο διά στη μα.

Την επί της αρ χής συμ φω νία των ηγε σιών των

συν δι κά των αξιο ποί η σαν με τη σει ρά τους οι ηγέ -
τες της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης και των Ιτα -
λών Κομ μου νι στών, των δύο κομ μά των της Αρι -
στε ράς που συμ με τέ χουν στην κε ντρο α ρι στε ρή
κυ βέρ νη ση Πρό ντι. Ενώ έκα ναν δη λώ σεις δι α φω -
νί ας με την επί θε ση στις συ ντά ξεις, αφή νουν το
ζή τη μα να λυ θεί “από τους ερ γα ζό με νους”. Ο
Πρό ντι εί χε ξα νά έτοι μη την απει λή της επι στρο -
φής του Μπερ λου σκό νι, αν τολ μή σουν να κα λέ -
σουν τους βου λευ τές τους να κα τα ψη φί σουν τους
νέ ους νό μους για το ασφα λι στι κό ή τον προϋ πο -
λο γι σμό του 2008 που θα συ μπε ρι λά βει αυ τές τις
αλ λα γές.

Η προ δο σία της κυ βέρ νη σης Πρό ντι για το
ασφα λι στι κό έρ χε ται να προ στε θεί στη στά ση της
για το Αφγα νι στάν και το Λί βα νο. Εκλεγ μέ νη για
να στα μα τή σει την πο λε μο κα πη λεία του Μπερ λου -
σκό νι, η κυ βέρ νη ση Πρό ντι ανα γκά στη κε να απο -
σύ ρει τα ιτα λι κά στρα τεύ μα τα από το Ιράκ, αλ λά
“εξι σορ ρό πη σε” τη συμ μα χία της με τις ΗΠΑ,
μπαί νο ντας πιο βα θειά στην κα το χή του Αφγα νι -
στάν. Η ισ ρα η λι νή επί θε ση στο Λί βα νο πέρ σι το

κα λο καί ρι, έδω σε την ευ και ρία στην ιτα λι κή κυ -
βέρ νη ση να στεί λει στρα τεύ μα τα που ηγού νται
της “ει ρη νευ τι κής απο στο λής”.

Eδώ στην Eλλάδα, πέρυ σι, ο Συ να σπι σμός έκα -
νε τα στρα βά μά τια στην ανοι χτή εμπλο κή της κυ -
βέρ νη σης Πρό ντι στην ιμπε ρια λι στι κή επέμ βα ση
στο Λί βα νο. Αρ γό τε ρα δι καιο λό γη σε την Κομ μου -
νι στι κή Επα νί δρυ ση όταν δι έ γρα ψε τον μο να δι κό
της γε ρου σια στή που κα τα ψή φι σε την ιτα λι κή πα -
ρου σία στο Αφγα νι στάν. Τώ ρα το ίδιο άσχη μο μο -
τί βο συ νε χί ζε ται όχι στο επί πε δο του πο λέ μου αλ -
λά της νε ο φι λε λεύ θε ρης επί θε σης. Η Κομ μου νι -
στι κή Επα νί δρυ ση εί ναι το αδελ φό κόμ μα του Συ -
να σπι σμού στα πλαί σια του Ευ ρω πα ϊ κού Κόμ μα -
τος της Αρι στε ράς. Οσο δεν κα ταγ γέλ λε ται η
“αρι στε ρή” υπο στή ρι ξη στην επί θε ση στο ασφα -
λι στι κό, τό σο οι “απο στά σεις από την κε ντρο α ρι -
στε ρά” στις δια κη ρύ ξεις του ΣΥ ΡΙ ΖΑ θα απο δει -
κνύ ο νται προ ε κλο γι κά παι χνί δια.

Nίκος Λούντος
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HΠA: “OIKOΓENEIEΣ ΣTPATIΩTΩN ENANTIA ΣTON ΠOΛEMO”

«Φέρτε πίσω τα παιδιά μας»

EΠIΘEΣH ΠPONTI ΣTO AΣΦAΛIΣTIKO

H Kεντροαριστερά στο δρόμο του Mπερλουσκόνι;

O
λο και πε ρισ σό τε ρες οι κο γέ νει -
ες αμε ρι κα νών στρα τιω τών
που υπη ρε τούν στο Iράκ και το

Aφγα νι στάν στρέ φο νται ενά ντια στον
πό λε μο. Yπάρ χει σε εξέ λι ξη μια πραγ -
μα τι κή στρο φή. Οι οι κο γέ νει ες έχουν
ξα να ζω ντα νέ ψει την αντι πο λε μι κή ορ γά -
νω ση Οι κο γέ νει ες Στρα τευ μέ νων Μι λά -
νε Ανοι χτά, η οποία εί χε δη μιουρ γη θεί
από το 2003, κα λώ ντας και νούρ για μέ -
λη να γρα φτούν. Από τό τε που ο Τζορτζ
Μπους ανα κοί νω σε την τα κτι κή “αύ ξη -
σης” των στρα τευ μά των το Γε νά ρη, πε -
ρισ σό τε ρες από 500 και νούρ γι ες οι κο -
γέ νει ες εντά χθη καν στην ορ γά νω ση.

Η Νάν σι Λέ σινγκ, από τα ιδρυ τι κά
μέ λη της αντι πο λε μι κής εκ στρα τεί ας
των οι κο γε νειών στρα τευ μέ νων, μί λη -
σε στην εφη με ρί δα So cia list Wor ker
για τα ογκού με να αντι πο λε μι κά αι σθή -
μα τα στους στρα τιώ τες και τις οι κο γέ -
νει ές τους.

“Το 2002, όταν τα τύ μπα να του πο -
λέ μου χτυ πού σαν πο λύ δυ να τά, πά νω
από 70% όσων απα ντού σαν στις δη μο -
σκο πή σεις δή λω ναν την υπο στή ρι ξή
τους στην ει σβο λή στο Ιράκ. Τώ ρα πά -
νω από 70% λέ νε πως ο πό λε μος εί ναι
ένα λά θος.

Εχου με πά νω από 3.500 οι κο γέ νει ες
στην εκ στρα τεία μας. Μέ σα σε τρεις
μέ ρες, στις αρ χές του μή να, έγι ναν μέ -
λη 60 και νούρ γι ες οι κο γέ νει ες.

Οταν ο Μπους ανα κοί νω σε την κλι -
μά κω ση του πο λέ μου, οι οι κο γέ νει ες
των στρα τευ μέ νων κα τά λα βαν ότι αυ -
τό θα σή μαι νε πολ λα πλές απο στο λές
στρα τευ μά των, επέ κτα ση του χρό νου
υπη ρε σί ας και πε ρισ σό τε ρους στρα -
τιώ τες να εντάσ σο νται στο νό μο “stop-

loss”, ένα νό μο που επι τρέ πει στην κυ -
βέρ νη ση να κρα τά ει τους στρα τιώ τες
σε θη τεία, πα ρό τι έχουν συ μπλη ρώ σει
τα οχτώ χρό νια που έγρα φε η σύμ βα -
σή τους.

Τον Απρί λη η κυ βέρ νη ση Μπους
ανα κοί νω σε ότι όλες οι θη τεί ες εκτός
ΗΠΑ θα επε κτα θούν σε 15 μή νες.

Πολ λοί στρα τιώ τες τώ ρα βρί σκο νται
στην τρί τη υπη ρε σία τους. Πολ λοί από
αυ τούς που επι στρέ φουν από τους πο -
λέ μους πά σχουν από δι α τα ρα χές με τα -
τραυ μα τι κού στρες, μια κα τά στα ση που
προέρ χε ται από το διαρ κή φό βο και από
την επα φή με τη φρί κη του πο λέ μου.

Πολ λές οι κο γέ νει ες βλέ πουν ότι οι
στρα τιώ τες που επι στρέ φουν από
τους πο λέ μους δεν εί ναι οι ίδιοι άν -
θρω ποι που έφυ γαν.”

Η Λέ σινγκ λέ ει ότι σε πολ λούς από
τους στρα τιώ τες που κλο νί στη κε η
υγεία τους, τους δί νουν φάρ μα κα και
τους ξα να στέλ νουν στο μέ τω πο.

“Η πραγ μα τι κό τη τα αυ τής της κα τά -
στα σης “σκό τω σε ή θα σκο τω θείς”
έχει τε ρά στιες επι πτώ σεις στους στρα -
τιώ τες. Πολ λοί εί δαν μπρο στά τους
παι διά να πυ ρο βο λού νται ή τους φί -
λους τους να σκο τώ νο νται. Κά θε μέ ρα
τρεις, τέσ σε ρις στρα τιώ τες σκο τώ νο -
νται. Και όσο πε ρισ σό τε ρο πα ρα μέ -
νουν εκεί, τό σο πε ρισ σό τε ρες εί ναι οι
πι θα νό τη τες να σκο τω θούν η να τραυ -
μα τι στούν άσχη μα.

Από τό τε που ξε κί νη σε ο πό λε μος
πά νω από 4.000 αμε ρι κά νοι στρα τιώ -
τες έχουν σκο τω θεί στο Ιράκ και το
Αφγα νι στάν. Κά θε μή να από τό τε που
ξε κίν η σε η “αύ ξη ση στρα τευ μά των”
στο Ιράκ, σκο τώ νο νται πε ρισ σό τε ροι

από 100 στρα τιώ τες.
Δε κά δες χι λι ά δες έχουν τραυ μα τι -

στεί, δημιουργώ ντας έναν στρα τό από
πλη γω μέ νους ή ψυ χο λο γι κά χτυ πη μέ -
νους στρα τιώ τες, οι οποί οι επι στρέ φο -
ντας πί σω, αφή νο νται στο έλε ος ενός
συ στή μα τος υγεί ας που ρη μά ζει.

“Για τί βρι σκό μα στε εκεί;”

Ολο και πε ρισ σό τε ρο, το αί σθη μα
στο στρά τευ μα και τις οι κο γέ νει ες εί ναι
“Για τί βρι σκό μα στε εκεί;” Οταν ξε κί νη -
σε η εκ στρα τεία μας, την ορ γά νω σή
μας απο τε λού σαν κυ ρί ως γο νείς, ξα -
δέρ φια, παπ πού δες και άλ λοι συγ γε -
νεις στρα τιω τών. Τώ ρα έχου με όλο και
πε ρισ σό τε ρο εί σο δο των συ ζύ γων των
στρα τευ μέ νων. Πολ λές σύ ζυ γοι ζουν
στις στρα τιω τι κές βά σεις, όπου εί ναι
πο λύ δύ σκο λο να μι λή σεις ανοι χτά. 

Παίρ νου με επί σης ση μειώ μα τα από
συ ζύ γους αξιω μα τι κών που ξε κι νά νε
με τη φρά ση “εγώ και ο άντρας μου εί -
μα στε ενά ντια σ' αυ τόν τον πό λε μο”.
Υπηρ χε ένας κώ δι κας σιω πής ανά με σα
στις συ ζύ γους των στρα τιω τών. Τώ ρα
αρ χί ζουν να συ νει δη το ποιούν ότι το να
μην μι λάς ανοι χτά εί ναι πιο επι κίν δυ νο
από το να μι λάς.

Φέρ νου με αυ τές τις συ ζύ γους σε
επα φή με τα ξύ τους και δη μιουρ γού με
δί κτυα μέ σα στις στρα τιω τι κές βά σεις.”

Η εκ στρα τεία των οι κο γε νειών των
στρα τευ μέ νων εί ναι μία από τις πολ λές
ορ γα νώ σεις που ξε πη δά νε ανά με σα
στους στρα τευ μέ νους και τους από -
στρα τους.

Οι στρα τιώ τες που επι στρέ φουν
έχουν φτιά ξει την ορ γά νω ση «Βε τε ρά -
νοι του Ιράκ ενά ντια στον Πό λε μο» και
οι υπη ρε τού ντες φα ντά ροι υπο γρά -
φουν την «Εκ κλη ση της εκ στρα τεί ας
για Απο κα τά στα ση».

Αυ τές οι εκ στρα τεί ες έχουν γί νει πα -
νί σχυ ρα ερ γα λεία για να εκ φρα στεί ο
όλο και με γα λύ τε ρος θυ μός ενά ντια
στον “πό λε μο που βα σί στη κε στα ψέ -
μα τα”.

Σύμ φω να με την Νάν συ Λέ σινγκ, η

με γά λη αλ λα γή ήρ θε με τις εκλο γές
για το Κο γκρέσ σο τον πε ρα σμέ νο Νο -
έμ βρη, όταν οι Δη μο κρα τι κοί που βρί -
σκο νται στην αντι πο λί τευ ση σά ρω σαν
πα τώ ντας πα νω σε ένα κύ μα ορ γής
ενά ντια στον Μπους.

“Πα ρό λο που πολ λοί Δη μο κρα τι κοί
δεν έκα ναν προ ε κλο γι κή κα μπά νια ενά -
ντια στον πό λε μο, οι εκλο γές έστρε -
ψαν τη συ ζή τη ση από το ερώ τη μα
“Πρέ πει να επι στρέ ψουν τα στρα τεύ -
μα τα;” στο “Πό τε πρέ πει να επι στρέ -
ψουν τα στρα τεύ μα τα;”. Το Κο γκρέσ -
σο έχει τη δύ να μη να κό ψει τη χρη μα -
το δό τη ση του πο λέ μου. Ο Μπους λέ ει
ότι αν κο πεί η χρη μα το δό τη ση θα
μπουν σε κίν δυ νο τα στρα τεύ μα τα.
Εμείς λέ με ότι αν χρη μα το δο τείς τον
πό λε μο, χρη μα το δο τείς το θά να το των
στρα τευ μά των μας”.

Aριστερά: 

η Nάνσυ

Λέσινγκ

Δεξιά:

Bετεράνοι

του πολέμου 

στο Iράκ

διαδηλώνουν.



Δ
εν πέ ρα σε το κου κού λω μα της υπό θε σης
των απα γω γών 28 του λά χι στον Πα κι στα -
νών, πα ρά τις αγω νιώ δεις προ σπά θει ες της

κυ βέρ νη σης που συ νε χί ζο νται εδώ και δύο χρό νια.
Το βού λευ μα του Συμ βου λίου Πλημ με λειο δι κών
Αθη νών που εκ δό θη κε στις 25 Ιο ύ λη λέ ει ΟXI στην
πρό τα ση του Ει σαγ γε λέα Ορ νε ρά κη να μπει η
υπό θε ση στο αρ χείο. Σύμ φω να με τους δι κη γό -
ρους της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας, Φρα γκί σκο
Ρα γκού ση και Γιώρ γο Γκου ντού να προ κει ται για
“χα στού κι στο διε θνές πα ρα κρά τος και τις σει ρή -
νες που προ φή τευαν το κλεί σι μο της υπό θε σης...
το βού λευ μα δια πι στώ νει ότι οι απα γω γές των Πα -
κι στα νών έγι ναν και μά λι στα από δρά στες που
απο τε λούν στε λέ χη και όρ γα να Υπη ρε σιών Ασφα -
λεί ας! Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι ακρι βώς επει δή
θε ω ρεί απο δε δειγ μέ να τα πα ρα πά νω, το Συμ βού -
λιο δι α τάσ σει την πε ραι τέ ρω ανά κρι ση για τον
εντο πι σμό των δρα στών”.

Οι απα γω γές των Πα κι στα νών μα ζί με τη με γά -
λη υπό θε ση των υπο κλο πών εί ναι δύο από τα πιο
ση μα ντι κά εγκλή μα τα της κυ βέρ νη σης της Νέ ας
Δη μο κρα τί ας και από την αρ χή επι στρά τευ σε κά θε
εί δους μη χα νι σμούς για να τα συ γκα λύ ψει. 

Από τις απει λές, τις δω ρο δο κί ες και τις συ κο φα -
ντί ες μέ χρι τους μη χα νι σμούς της Πα κι στα νι κής
πρε σβείας και τις ορ γα νω μέ νες σκευω ρί ες ενά ντια
στον πρό ε δρο της Πά κι στα νι κής Kοι νό τη τας, Tζα -
βέντ Aσλάμ. Oμως, δeν τους πέ ρα σε. Tους στα -
μα τή σε η γε ναία αντί στα ση των Πα κι στα νών με τα -
να στών με την συ μπα ρά στα ση του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος και των συν δι κά των.

Ο ει σαγ γε λέ ας Ορ νε ρά κης έπαι ξε το επό με νο
χαρ τί της κυ βέρ νη σης, ζη τώ ντας να μπει η υπό θε -
ση στο Αρ χείο, λέ γο ντας πως οι Πα κι στα νοί με τα -
νά στες δεν τον έπει σαν για τις απα γω γές τους,
επι κα λεί ται και το απί στευ το επι χεί ρη μα ότι η ΕΥΠ
δεν συ νη θί ζει τέ τοιου εί δους πρα κτι κές και ξα να ρί -
χνει το φταί ξι μο στα ίδια τα θύ μα τα. Το βού λευ μα
όμως λέ ει αυ τό που σκέ φτη κε κά θε λο γι κός άν -
θρω πος: “Δεν φαί νε ται πι θα νό ότι οι πα θό ντες, οι -
κο νο μι κοί με τα νά στες και βιο πα λαι στές στην Ελ λά -

δα, με εντε λώς αδύ να μη κοι νω νι κή και ερ γα σια κή
θέ ση, θα επέ λε γαν και μά λι στα με την προ βο λή
ψευ δών ισχυ ρι σμών, να στρα φούν κα τά του ίδιου
του ελ λη νι κού κρά τους”, όπως επί σης: “Οι πε ρι -
στά σεις αυ τές πα ρα πέ μπουν μάλ λον σε δρά στες
που απο τε λούν στε λέ χη και όρ γα να υπη ρε σιών
ασφα λεί ας”. Το βού λευ μα ζη τά ει να συ νε χι στεί η
ανά κρι ση και μά λι στα κα λεί τις υπη ρε σί ες του κρά -
τους να κα λέ σουν για μάρ τυ ρες τους Πα κι στα νούς
πρά κτο ρες της πρε σβεί ας που ορ γά νω σαν τα λα -
δώ μα τα για να κλεί σουν το στό μα των θυ μά των.

Το γε γο νός ότι η υπό θε ση δεν μπαί νει στο αρ -
χείο εί ναι μια νί κη για τους Πα κι στα νούς με τα νά -
στες που αντι στά θη καν, αλ λά και για όλους τους
συ μπα ρα στά τες που στά θη καν στο πλευ ρό τους.

Διεθνές παρακράτος

Η υπό θε ση όμως εί ναι και ένα δυ να τό κα μπα νά -
κι για το αντι πο λε μι κό κί νη μα, που χρειά ζε ται να
πα ρα μεί νει στην πρώ τη γραμ μή. Τα δη μο κρα τι κά
δι καιώ μα τα, όχι μό νο των με τα να στών αλ λά όλων
μας βρί σκο νται στό στό χα στρο, από ένα διε θνές
πα ρα κρά τος που λει τουρ γεί προς όφε λος του
“πο λέ μου κα τά της τρο μο κρα τί ας”. Πρό κει ται για
ένα πα ρα κρά τος που ξε κι νά ει από τον Μπους, ο
οποί ος μό λις πριν λί γες μέ ρες ανα κοί νω σε επέ κτα -
ση των δι καιω μά των πα ρα κο λού θη σης τη λε φω νι -

κών συν δια λέ ξε ων από τις μυ στι κές υπη ρε σί ες,
και φτά νει ως τον Κα ρα μαν λή, την Ντό ρα Μπα κο -
γιάν νη και τον Πο λύ δω ρα. Οι πτή σεις της CIA που
με τα φέ ρουν κρα τού με νους σε μυ στι κές φυ λα κές
έκα ναν απο δε δειγ μέ να πολ λα πλές στά σεις στην
Ελ λά δα, με την άδεια της κυ βέρ νη σης.

Η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή εί ναι βα σι κό κομ -
μά τι όλου αυ τού του μη χα νι σμού. Δι α τη ρεί ελ λη νι -
κό στρα τό στο Αφγα νι στάν και το Λί βα νο, ενώ η
Ντό ρα Μπα κο γιάν νη δε χά νει ευ και ρία να δη λώ σει
τη συμ φω νία της με την ανά πτυ ξη της αντι πυ ραυ -
λι κής ασπί δας του Μπους στην Ευ ρώ πη, ακό μη και
σε ελ λη νι κό έδα φος. Εί ναι δυ να τόν αυ τή η κυ βέρ -
νη ση να μας πεί σει ότι δεν ήξε ρε τί πο τα ού τε για
τις απα γω γές, ού τε για τις υπο κλο πές; Ηταν τυ χαία
η πα ρου σία του τη λε φώ νου του συ ντο νι στή της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, Γιάν νη Ση φα -
κά κη, στη λί στα των κι νη τών υπό πα ρα κο λού θη ση;

Η προ σπά θεια του κου κου λώ μα τος φυ σι κά και
δεν στα μα τά ει εδώ. Η υπό θε ση των υπο κλο πών
απει λεί ται να πά ει στο αρ χείο. Την αλή θεια και τη
δι καιο σύ νη δεν θα τη δια φυ λά ξει εντέ λει κα νέ νας
δι κα στής. Θα τη δια φυ λά ξει το κί νη μα που πα λεύ -
ει όχι μό νο για να ξε φορ τω θού με αυ τήν την κυ -
βέρ νη ση, αλ λά και ολό κλη ρο το σύ στη μα του πο -
λέ μου και του κέρ δους. Στην ΔEΘ θα έχουμε την
ευκαιρία να τους στείλουμε ξανά αυτό το μήνυμα.

Νο 778 3

Πριν από δύο χρό νια, τον Ιο ύ λη του 2005,
μυ στι κοί πρά κτο ρες της Ελ λά δας και της Βρε -
τα νί ας απή γα γαν, ανέ κρι ναν και βα σά νι σαν 28
του λά χι στον με τα νά στες από το Πα κι στάν
που ζού σαν στα Πε τρά λω να και στα Γιάν νε να
για να διε ρευ νη θεί η σχέ ση τους με τις βομ βι -
στι κές επι θέ σεις στο Λον δί νο εκεί νο το διά -
στη μα.

Μέ σα σ' αυ τά τα δύο χρό νια, η ελ λη νι κή κυ -
βέρ νη ση έκα νε ότι μπο ρού σε για να κου κου -
λώ σει το σκάν δα λο των απα γω γών. Ο τό τε
υπουρ γός Δη μό σι ας Τά ξης, Γ. Βουλ γα ρά κης,
αλ λά και ο διά δο χός του, Β. Πο λύ δω ρας, δή -
λω ναν κατ' επα νά ληψη ότι οι απα γω γές εί τε
δεν έγι ναν πο τέ, εί τε ότι έγι ναν από άλ λους
ομο ε θ νείς τους που ακο λου θούν αυ τές τις
πρα κτι κές, μια που οι απα γω γές εί ναι "το εθνι -
κό χό μπυ των Πα κι στα νών", όπως δή λω ναν
χυ δαία οι υπουρ γοί Δη μό σι ας Τά ξης! Ο Βύ -
ρων Πο λύ δω ρας μά λι στα, δή λω νε τό τε υπο -
κρι τι κά ότι θα πα ραι τη θεί, αν απο δει χτεί ότι οι
απα γω γές έγι ναν πραγ μα τι κά.

Οι ελ λη νι κές αρ χές προ σπά θη σαν με την
συ νερ γα σία της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας
(που λει τουρ γεί σαν το μα κρύ χέ ρι της Χού -
ντας του Μου σά ραφ στην Ελ λά δα) να τρο μο -
κρα τή σουν και, όταν δεν έπια σε αυ τό, να δω -
ρο δω κή σουν τους απα χθέ ντες για να αλ λά -
ξουν τις κα τα θέ σεις τους. Έστη σαν ολό κλη ρη
σκευω ρία σε βά ρος του αν θρώ που που πρω -
το στά τη σε στην κα ταγ γε λία των απα γω γών,
του Τζα βέντ Ασλάμ προ έ δρου της Πα κι στα νι -
κής Κοι νό τη τας Ελ λά δας, με στό χο να τον
απε λά σουν σε κά ποιο Γκουα ντα νά μο και να
του κλεί σουν το στό μα…

Δεν τα κα τά φε ραν! Ο Τζα βέντ Ασλάμ αθω -
ώ θη κε κά τω από την πί ε ση ενός μα ζι κού κι νή -
μα τος αλ λη λεγ γύ ης που στά θη κε ατα λά ντευ -
τα στο πλευ ρό του απαι τώ ντας την τι μω ρία
των υπεύ θυ νων για τις απα γω γές. 

Σή με ρα, έρ χε ται το πό ρι σμα του Συμ βου -
λίου Πλημ με λειο δι κών που απορ ρί πτει την
πρό τα ση του Ει σαγ γε λέα να μπει η υπό θε ση
των απα γω γών στο αρ χείο, ανα γνω ρί ζει ότι οι
απα γω γές έγι ναν και ζη τά ει την πα ρα πέ ρα
ανά κρι ση για τις ευ θύ νες των ελ λη νι κών αρ -
χών και των συ νερ γα τών τους σ' αυ τήν την
υπό θε ση. Εί ναι μια σα φής δι καίω ση όλων αυ -
τών που κα ταγ γέ λει τό σο και ρό η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο, η Πα κι στα νι κή Κοι -
νό τη τα Ελ λά δας και οι συ μπα ρα στά τες της. 

Και ταυ τό χρο να, ένα κα λό προ η γού με νο
ενά ντια στην προ σπά θεια που κά νει η κυ βέρ -
νη ση της ΝΔ μα ζί με ανα κρι τές και δι κα στές
να κλεί σουν επί σης στα γρή γο ρα (χω ρίς να
αξιο ποιούν το πλού σιο ανα κρι τι κό υλι κό και
χω ρίς να κα τα λο γί ζουν ευ θύ νες για τους
υπεύ θυ νους) και το δεύ τε ρο με γά λο σκάν δα -
λο πα ρα βί α σης των ατο μι κών δι καιω μά των και
των ελευ θε ριών μας, αυ τό των υπο κλο πών
της Vo da fo ne. 

Η μά χη για να τι μω ρη θούν οι ένο χοι των
απα γω γών και των υπο κλο πών πα ρα μέ νει ένα
ανοι κτό μέ τω πο με την κυ βέρ νη ση. Η Συμ μα -
χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο κα λεί τους ερ γα -
ζό με νους και τη νε ο λαία, όλους τους αγω νι -
στές της Ει ρή νης και της υπε ρά σπι σης των δι -
καιω μά των που χτυ πιού νται "από τον πό λε μο
κα τά της τρο μο κρα τί ας", να δώ σου με αυ τή τη
μά χη μα ζί.
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Π
ι κρή γεύ ση για το τι μπο ρεί να ση μά νει η λέ ξη
«κρί ση» στις αγο ρές πι στω τι κών προϊ ό ντων (δά -
νεια, εται ρι κά ομό λο γα, πα ρά γω γα κλπ), φά νη κε

την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα όταν τα χρη μα τι στή ρια γκρε μί -
στη καν από τα ιστο ρι κά υψη λά τους, εξα νε μί ζο ντας σχε -
δόν 2,5 τρι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια σε τρεις ημέ ρες.

Η αφορ μή για το ξε πού λη μα ήρ θε από τις ΗΠΑ. Όταν
οι κερ δο σκό ποι των αγο ρών συ νει δη το ποί η σαν ότι δύο
από τις με γα λύ τε ρες εξα γο ρές (της Al li an ce Bo ots και
της Chry sler) με δα νει κό χρή μα από priva te equi ty κιν δυ -
νεύ ουν να ναυα γή σουν, με τά από προ βλή μα τα που ανέ -
κυ ψαν στη χρη μα το δό τη σή τους.

Και στις δύο πε ρι πτώ σεις, τα ομο λο για κά δά νεια που εί -
χαν εκ δο θεί δεν κα τά φε ραν να προ σελ κύ σουν αρ κε τούς
αγο ρα στές, πα ρά το γε γο νός ότι οι τρά πε ζες εί χαν βελ -
τιώ σει τους όρους που προ σέ φε ραν.

Τα ιδιω τι κά επεν δυ τι κά κε φά λαια (priva te equi ty funds)
την τε λευ ταία δι ε τία έχουν επι δο θεί σε ακραί ες επι θε τι κές
κι νή σεις επι χει ρη μα τι κών εξα γο ρών με δα νει κό χρή μα (μέ -
σω της έκ δο σης δο μη μέ νων ομο λό γων). 

Συ νο λι κά από την αρ χή του έτους έχουν πραγ μα το ποι ή -
σει το 31% των επι χει ρη μα τιών εξα γο ρών πα γκο σμί ως η
αξία των οποί ων φέ τος ξε περ νά το αστρο νο μι κό πο σό των
3 τρισ. δολ. (σχε δόν 15 φο ρές το ελ λη νι κό ΑΕΠ)

Οι «βάρ βα ροι», όπως απο κα λού νται τα priva te equi ty,
απο κτούν μια εται ρεία με δα νει κά κι αφού τη «νοι κο κυ ρέ -
ψουν» (με βί αιες πε ρι κο πές κό στους και απα σχό λη σης)
την με τα πω λούν ακρι βό τε ρα βγά ζο ντας έτσι κέρ δος.

Αυ τές οι κι νή σεις απο τε λούν βού τυ ρο στο ψω μί των
κερ δο σκό πων στα χρη μα τι στή ρια, τα οποία χά ρη σε αυ τή
τη σπέ κου λα έχουν κα τα φέ ρει να ξε πε ρά σουν τα επί πε δα
της φού σκας του 2000.

Το «πάρ τι» των priva te equi ty φαί νε ται όμως ότι μπο ρεί
εύ κο λα να με τα τρα πεί σε σκό νη, βυ θί ζο ντας στη δί νη όλο
το εποι κο δό μη μα που έχει στη θεί γύ ρω από αυ τές τις κι -
νή σεις, όπως έγι νε με το προ η γού με νο «μπουμ» των εξα -
γο ρών το 2000: Αφού η κο ρύ φω ση των de als συμ βα δί ζει
με την κο ρύ φω ση της κερ δο σκο πί ας που μπο ρεί να φέ ρει
το σκά σι μο της φού σκας με μορ φή πα γκό σμιου «ντό μι νο».

Δεν εί ναι όμως μό νο τα priva te equi ty. Τα ρι ψο κίν δυ να
στε γα στι κά δά νεια της κα τη γο ρί ας subpri me στις ΗΠΑ εί -
ναι η άλ λη εστία ανη συ χί ας. 

Πε ρισ σό τε ροι από 25 πι στω τές subpri me έχουν βά λει
λου κέ το τους τε λευ ταί ους μή νες. Αντι στοι χούν μό λις στο
8% του συ νό λου των στε γα στι κών δα νεί ων, αλ λά μπο ρούν
να επη ρε ά σουν πολ λα πλα σια στι κά δι ό τι οι κερ δο σκό ποι
τα έχουν συν δέ σει με τις αγο ρές πι στω τι κών πα ρα γώ γων -
με τη μορ φή δο μη μέ νων ομο λό γων (CDO)- για να μειώ -
σουν το ρί σκο.

Nτόμινο

Άλ λά, άλ λο εί ναι το θέ λω κι άλ λο το μπο ρώ στον άναρ -
χο κό σμο των αγο ρών. Η «δια σπο ρά κιν δύ νου» σε πε ρισ -
σό τε ρους παί κτες, μέ σω των CDO, μπο ρεί εύ κο λα να με -
τα τρα πεί σε «ντό μι νο κιν δύ νου» για τους εμπλε κό με νους.

Οι αγο ρές δεν ανη συ χούν φυ σι κά για τις κοι νω νι κές
προ ε κτά σεις του προ βλή μα τος, κα θώς το sublen ding αφο -
ρά τη χο ρή γη ση δα νεί ων σε αν θρώ πους με βε βα ρη μέ νο
πι στω τι κό ιστο ρι κό, που εί ναι κυ ρί ως τα ασθε νέ στε ρα κοι -
νω νι κά στρώ μα τα (αφρο α με ρι κα νοί και ισπα νό φω νοι). 

Ανη συ χούν όμως για το γε γο νός ότι πί σω από τις εται -
ρεί ες subpri me κρύ βο νται με γά λες ευ υ πό λη πτες αμε ρι κα -
νι κές και ευ ρω πα ϊ κές τρά πε ζες (Mor gan Stan ley, Bar clays,
Bank of Ame ri ca, Ci ti group, Cre dit Suis se, UBS, HSBC),

που έχουν δα νεί σει τα λε φτά και κιν δυ νεύ ουν να δη μιουρ -
γή σουν μια τε ρά στια «μαύ ρη τρύ πα» που θα κα τα πιεί πολ -
λούς.

Το sublen ding δεί χνει πό σο ευ ά λω τη εί ναι ευ ρύ τε ρα η
αμε ρι κα νι κή αγο ρά ακι νή των και τον κίν δυ νο που εγκυ μο -
νεί τό σο για τα χρέη των τρα πε ζών και άλ λων επι χει ρή σε -
ων που έμ με σα ή άμε σα έχουν ωφε λη θεί από την αμε ρι κα -
νι κή φού σκα στα ακί νη τα, όσο και για την ίδια την κα τα νά -
λω ση.

Ένα δείγ μα έδω σε το «πα τα τράκ» της επεν δυ τι κής τρά -
πε ζας Be ar Ste arns, όταν ομο λό γη σε ότι δύο από τα hed -
ge funds της που επεν δύ ουν στην αγο ρά subpri me ου σια -
στι κά «δεν αξί ζουν δε κά ρα», αφού εί χαν επεν δύ σει σε δο -
μη μέ να ομό λο γα (τύ που CDO) τα οποία ήταν συν δε δε μέ να
με στε γα στι κά δά νεια υψη λού κιν δύ νου.

Όλα αυ τά έχουν δη μιουρ γη θεί χά ρη στην τε ρά στια ρευ -
στό τη τα που έχει εξα σφα λί σει το «φθη νό» δα νει κό χρή μα.
Σε πε ρί πτω ση που η στρό φιγ γα του φθη νού χρή μα τος
κλεί σει ακό μη πιο πο λύ, ιδί ως αν αυ ξη θούν τα πο λύ φθη νά
επι τό κια στην Ια πω νία και την Ελ βε τία, τό τε υπάρ χει κίν δυ -
νος να υπάρ ξουν δυ σκο λί ες απο πλη ρω μής και πτω χεύ -
σεις.

Η φού σκα της ρευ στό τη τας έχει δη μιουρ γη θεί από μια
προ σφι λή τα κτι κή των hed ge funds, που ακού ει στο όνο μα
car ry tra de: δα νει σμός, δη λα δή, σε νο μί σμα τα με χα μη λά
φθη νά επι τό κια, όπως το γεν και το ελ βε τι κό φρά γκο, για
το πο θε τή σεις σε αξί ες με υψη λό τε ρες απο δό σεις.

Η άνο δος του πε τρε λαί ου και ο πλη θω ρι στι κός κίν δυ νος
ενι σχύ ουν την τά ση για αύ ξη ση των επι το κί ων διε θνώς,
απει λώ ντας να αντι στρέ ψουν αυ τή την ει κό να.

Γε γο νός που μπο ρεί να φέ ρει τα πά νω κά τω στο «πάρ τι»
των priva te equi ty, τα οποία δεν απο τε λούν μό νο «το απα -
ρά δε κτο πρό σω πο του κα πι τα λι σμού», αλ λά απο κα λύ -
πτουν πό σο ωμά λει τουρ γεί το σύ στη μα στην πρά ξη πί σω
από την ιλου στρα σιόν ει κό να.

Σ
το με γα λύ τε ρο μέ ρος της τε -
λευ ταί ας δε κα ε τί ας η πα γκό -
σμια οι κο νο μία επι πλέ ει σε μια

θά λασ σα φτη νών πι στώ σε ων. Οι από -
το μες πτώ σεις των διε θνών χρη μα τι -
στη ρί ων εί ναι το κα μπα νά κι για τις
διε θνείς χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές
ότι αυ τή η πε ρίο δος μπο ρεί να πλη -
σιά ζει στο τέ λος της. 

Οι φτη νές πι στώ σεις, κα ταρ χήν,
στη ρί χτη καν στις κι νή σεις των κε ντρι -
κών τρα πε ζών των ηγέ τι δων κα πι τα λι -
στι κών χω ρών. Το 2000-1, με την ύφε -
ση στις ΗΠΑ και τις επι θέ σεις της
11/9, η αμε ρι κά νι κη κε ντρι κή τρά πε ζα
μεί ω σε δρα στι κά τα επι τό κια. 

Αυ τή η κί νη ση έδω σε ώθη ση στην
αμε ρι κά νι κη οι κο νο μία. Αλ λά κά νο -
ντας αυ τό, έρι ξε και καύ σι μο στη μη -
χα νή της χρη μα το οι κο νο μι κής κερ δο -
σκο πί ας που έπαι ζε ήδη ένα ολο έ να
και πιο κε ντρι κό ρό λο στον αμε ρι κά νι -
κο κα πι τα λι σμό από το δεύ τε ρο μι σό
της δε κα ε τί ας του 1990. Η κερ δο σκο -
πία «με τα νά στευ σε» από το χρη μα τι -
στή ριο στο το μέα της στέ γης. Τα χα -
μη λά επι τό κια έκα ναν πιο φτη νές τις
υπο θή κες και αύ ξη σαν τις τι μές των
σπι τιών. Οι ιδιο κτή τες ακι νή των μπο -
ρού σαν να δα νεί ζο νται πε ρισ σό τε ρο,
στη ριγ μέ νοι στις υψη λό τε ρες τι μές
των ακι νή των τους, και να ξο δεύ ουν
πε ρισ σό τε ρο. 

Ενα με γά λο τμή μα από την αύ ξη ση
της κα τα νά λω σης, πή γε σε φτη νά ει -
σα γό με να προϊό ντα από την Κί να.
Στην αρ χή αυ τής της χρο νιάς τα απο -
θέ μα τα ξέ νου συ ναλ λάγ μα τος της Κί -
νας έφτα ναν τα 1.2 τρι σε κα τομ μύ ρια
δο λά ρια. Ενα με γά λο μέ ρος αυ τών
των δο λα ρί ων ξα να γύ ρι σαν στις ΗΠΑ
κα θώς το κι νέ ζι κο κρά τος αγό ρα ζε
ομό λο γα του αμε ρι κά νι κου δη μο σίου,
βο η θώ ντας έτσι την αμε ρι κά νι κη κερ -
δο σκο πι κή μη χα νή. 

Τρά πε ζες επεν δύ σε ων, αμοι βαία
κε φά λαια κλπ μπο ρού σαν να βγά ζουν
κέρ δη από τις φτη νές πι στώ σεις. Το
έκα ναν ανα πτύ σο ντας την αγο ρά ρι -
ψο κίν δυ νων στε γα στι κών δα νεί ων
subpri me. Το έκα ναν επί σης προ κα -
λώ ντας μια πλημ μύ ρα επι θε τι κών εξα -
γο ρών με δα νει κό χρή μα. από ιδιω τι -
κά επεν δυ τι κά κε φά λαια και άλ λα
εται ρι κά αρ πα κτι κά. Επι λέ γουν σαν
στό χο εται ρεί ες που θε ω ρούν ότι
μπο ρεί να γί νουν πε ρισ σό τε ρο κερ δο -
φό ρες μέ σω της ανε λέ η της «ανα συ -
γκρό τη σής» τους. 

Και τα δυο αυ τά «κόλ πα» εί ναι
ιδιαι τέ ρως ρι ψο κίν δυ να. Ετσι λοι πόν,

οι κερ δο σκό ποι σχε δί α σαν νέα χρη -
μα το οι κο νο μι κά προϊό ντα για να κά -
νουν το ρί σκο μικρότε ρο. Το πιο ση -
μα ντι κό εί ναι τα CDO τα δο μη μέ να
ομό λο γα. Κε ντρι κοί τρα πε ζί τες υπο -
γραμ μί ζουν, εδώ και και ρό, ότι τα
CDO μπο ρεί να «μοι ρά ζουν» κα λύ τε -
ρα το ρί σκο, αλ λά αν τα πράγ μα τα
πά νε στρα βά, μπο ρεί να απλώ σουν
πα ντού την αστά θεια. 

Οπως υπο γραμ μί ζει ένα έξυ πνος
ανα λυ τής, ο Χέν ρι Μά ξει, σε γράμ μα
του στην εφη με ρί δα Φαϊ νάν σιαλ Τάιμς
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα: «Η αγο ρά
subpri me έχει εν δια φέ ρον...για αυ τό
που μας λέ ει γε νι κό τε ρα για τον νέο
αμε ρι κά νι κο χρη μα το οι κο νο μι κό μη χα -
νι σμό, ότι δη λα δή οι κε ντρι κές τρά πε -
ζες και ο πυ ρή νας του τρα πε ζι κού συ -
στή μα τος δεν μπο ρούν πια να ελέγ -
ξουν αυ τό το μη χα νι σμό.» 

Oικονομικές συνέπειες

Ο δα νει σμός που έχει φου σκώ σει
σε απί στευ το βαθ μό από τα hed ge
funds και άλ λα τέ τοια κε φά λαια, ρί -
χνει συ νέ χεια χρή μα στην οι κο νο μία.
Αλ λά, όπως επι ση μαί νει ο Μά ξεϊ: «αν
αυ τή η μη-τρα πε ζι κή ρευ στό τη τα
«στε γνώ σει»...τό τε το πι στω τι κό σοκ
θα έχει πο λύ πραγ μα τι κές οι κο νο μι -
κές συ νέ πει ες». 

Αυ τό συμ βαί νει τώ ρα. Το «πι στω τι -
κό σοκ» άρ χι σε όταν οι κε ντρι κές
τρά πε ζες άρ χι σαν να αυ ξά νουν τα
επι τό κια. Το έκα ναν για τί ανη συ χού -
σαν για πι θα νή αύ ξη ση του πλη θω ρι -
σμού. Οι υψη λό τε ροι ρυθ μοί οι κο νο -
μι κής με γέ θυν σης έχουν αυ ξή σει τη
ζή τη ση για πρώ τες ύλες και τρό φι -
μα. Οι κε ντρι κές τρά πε ζες της Αμε -
ρι κής και της Βρε τα νί ας απο φά σι σαν
να κά νουν ακρι βό τε ρο το δα νει σμό
του χρή μα τος για να αντι με τω πί σουν
τις πλη θω ρι στι κές πι έ σεις. 

Οι εται ρεί ες ανα κα λύ πτουν ότι γί νε -
ται όλο και πιο δύ σκο λο και ακρι βό τε -
ρο να δα νεί ζο νται.  Το hed ge fund
«Κέρ βε ρος» ανα κοί νω σε ότι δεν μπο -
ρού σε να χρη μα το δο τή σει την εξα γο -
ρά της Κράι σλερ. «Ο φό βος κυ ριαρ χεί
στις χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές»
έγρα φε η εφη με ρί  δα Φαϊ  νάν σιαλ
Ταϊμς το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το. 

Δεν εί ναι πα ρά ξε νο λοι πόν που οι
τι μές των με το χών, οι οποί ες εί χαν
πά ρει την ανη φό ρα με το μπουμ των
εξα γο ρών, έπε σαν. Ομως, η πραγ -
μα τι κά ση μα ντι κή ερώ τη ση εί ναι το
αν η από το μη «προ σγεί ω ση» της
κερ δο σκο πι κής μη χα νής θα απλω θεί
και στην πραγ μα τι κή οι κο νο μία οδη -
γώ ντας σε μια ύφε ση. Την απά ντη ση
ίσως τη μά θου με σύ ντο μα.

Νο 7784

Aπότομη προσγείωση
της κερδοσκοπικής
μηχανής

Bίαιο τέλος των 
εξαγορών με δανεικά 

Tι προκαλεί δίνη στα χρηματιστήρια;

Γράφει o
Αλεξ Καλλίνικος 

Γράφει o Kώστας Σαρρής

Aπογοητευμένοι οι κερδοσκόποι αναρωτιούνται αν θα
απλωθεί η απότομη � ”προσγείωση” της κερδοσκοπικής

μηχανής στην πραγματική οικονομία οδηγώντας σε ύφεση
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Mε το EN.ANTI.A στην Θεσσαλονίκη

Ωραί ες οι συ ζη τή σεις για τη συ -
γκρό τη ση του ενω τι κού με τώ που της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς. Κα λές
και οι αντι πα ρα θέ σεις για το τι και πώς
πρέ πει να εί ναι. 

Αλ λά ακό μα πιο ωραίο εί ναι η απο -
δο χή που έχει ήδη η εί δη ση της συ -
γκρό τη σης του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στα Μέ σα
Μα ζι κής Ενη μέ ρω σης, η οποία θέ λει
και ορι σμέ να ορ γα νω τι κά βή μα τα για
να απλω θεί.

Αυ τό βά λα με μπρος στη συ νά ντη ση
που κα νο νί σα με πριν με ρι κές ημέ ρες
στα γρα φεία της ΕΣΗ ΕΑ, όσοι συμ φω -
νού με να συμ με τέ χου με σε αυ τή την
προ σπά θεια. Συ νεν νο η θή κα με να προ -
χω ρή σου με στα εξής βή μα τα:

Πρώ τον, να δια κι νή σου με το ενη με -
ρω τι κό υλι κό στους χώ ρους ερ γα σί ας
(αφί σες, κεί με να κλπ).

Δεύ τε ρον, να κυ κλο φο ρή σου με πα -
ράλ λη λα «δελ τίο συμ με το χής», ένα κεί -
με νο υπο γρα φών, το οποίο προ τεί νου -
με να συ μπλη ρώ σει όποι ος θα ήθε λε
να συμ με τέ χει σε αυ τή την προ σπά -
θεια. Για να μπο ρεί η συμ με το χή να εί -
ναι ενερ γη τι κή και όχι πα θη τι κή και ο
κα θέ νας να μπο ρεί να απλώ νει το μή -
νυ μα του ΕΝΑ ΝΤΙΑ ακό μη πε ρισ σό τε ρο
και να υπάρ χει επι κοι νω νία με τα ξύ μας.

Τρί τον, να ετοι μά σου με ένα μι κρό
κεί με νο που θα ανα κοι νώ νει την πα -
ρου σία της νέ ας ενω τι κής αντι κα πι τα -
λι στι κής αρι στε ράς στο χώ ρο των
ΜΜΕ, κα θώς επί σης και κά ποι ες ανα -
κοι νώ σεις που αφο ρούν σε ζη τή μα τα
της δου λε ιάς (π.χ. συ μπα ρά στα ση
στην επί σχε ση ερ γα σί ας των υπαλ λή -
λων στο Κα νά λι 1).

Τέ ταρ τον, να ορ γα νώ σου με τη συμ -
με το χή μας με κά λε σμα όσων επι θυ -
μούν να ανέ βουν στη δια δή λω ση που
προ γραμ μα τί ζε ται έξω από τη Διε θνή
Έκ θε ση Θεσ σα λο νί κης 8-9 Σε πτεμ βρί -
ου, που ση μαί νει πούλ μαν εκεί νες τις
ημέ ρες με κό σμο από τα ΜΜΕ.

Πέ μπτον, ένα πάρ τι που προ ε τοι μά -
ζε ται για τα τέ λη Αυ γού στου ώστε να
μα ζέ ψου με χρή μα τα για τη χρη μα το -
δό τη ση του κό στους των υλι κών που
δια κι νού με.

Κο ντά στις 20 Αυ γού στου ετοι μά -
ζου με νέα συ νά ντη ση για τον συ ντο νι -
σμό όλων αυ τών των ενερ γειών.

Κώστας Σαρ ρής

Με τά μία εβδο μά δα κι νη το ποιή -
σε ων για την πυρ κα γιά στον Υμητ -
τό η το πι κή επι τρο πή της Πρω το -
βου λί ας ΕΝΑ ΝΤΙΑ σε Πα γκρά τι,
Βύ ρω να, Κα ι σα ρια νή, έκα νε την
πρώ τη της συ νε δρί α ση. Εμπνευ -
σμέ νοι από την πα νελ λα δι κή συ νέ -
λευ ση της 14 Ιο ύ λη αλ λά και ορ γι -
σμέ νοι από την εμπρη στι κή πο λι τι -
κή του Κα ρα μαν λή, τα μέ λη της
επι τρο πής συ ζη τή σα με τον άμε σο
σχε δια σμό της δρά σης μας ακό μα
και μέ σα στις δια κο πές του Αυ γού -
στου.  

Απο φα σί σα με ότι, σε συν δυα σμό
με τις το πι κές κι νη το ποιή σεις στην
πε ριο χή μας, ο πρώ τος με γά λος
σταθ μός εί ναι η δια δή λω ση στη
ΔΕΘ στις 8/9 και γι’ αυ τό βά ζου με
σαν στό χο να κλεί σου με και να γε μί -
σου με του λά χι στον ένα πούλ μαν.
Λό γω της πί ε σης του χρό νου να ορ -
γα νω θεί με επι τυ χία αυ τή η προ -
σπά θεια, βά ζου με να ορ γα νώ σου με
άμε σα μα ζι κές αφι σο κολ λή σεις σε
Βύ ρω να, Πα γκρά τι, Κα ι σα ρια νή κα -
θώς και εξορ μή σεις στις πλα τεί ες
Δε λη ο λά νη, Αγί ου Λα ζά ρου και Κα ι -
σα ρια νής. 

Τέ λος, προ κει μέ νου να διευ ρυν -
θεί η επι τρο πή και να μας γνω ρί σει
ο κό σμος σε αυ τές τις γει το νι ές θα
φτιά ξου με ένα αφι σά κι με τη λέ φω -
να με λών της επι τρο πής μας, για
να μας πα ρου σιά ζει και να κα λεί
για τη ΔΕΘ, έτσι ώστε να μπο ρεί ο
κα θέ νας να δη λώ νει συμ με το χή και
στην Επι τρο πή του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και
στη δια δή λω ση της Θεσ σα λο νί κης.
Η επό με νη συ νε δρί α ση της Επι τρο -
πής ορί στη κε στις 22/8 στο θε α -
τρά κι Τα πη τουρ γεί ου. 

Χρί στος Αργύ ρης  

Η Πρω το βου λία ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α έκα νε τις
πρώ τες της εμ φα νί σεις και στο Βό λο αυ -
τές τις μέ ρες.  Η πρώ τη εμ φά νι ση έγι νε
στην ανοι χτή εκ δή λω ση που συν διορ γά -
νω σαν την πε ρα σμέ νη Τρί τη μια σει ρά
ορ γα νώ σεις (ΣΕΚ, ΑΡΑΝ, ΟΚ ΔΕ, ΝΑΡ,
Ξε κί νη μα) με θέ μα «Η αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά και οι εκλο γές». Στην εκ δή λω -
ση συμ με τεί χαν πε ρισ σό τε ροι από 50
αγω νι στές και αγω νί στριες. Το λό γο πή -
ραν πολ λοί αγω νι στές που συμ με τεί χαν
στην εκ δή λω ση. Οι εκ πρό σω ποι του ΝΑΡ
ανα λώ θη καν σε μια διαρ κή επί θε ση ενά -
ντια στο ΣΕΚ στις το πο θε τή σεις τους. 

Αντί θε τα, εμείς με τις το πο θε τή σεις
μας πα ρου σιά σα με τους λό γους για την
συ γκρό τη ση της Πρω το βου λί ας ΕΝΑ -
ΝΤΙΑ, την ανά γκη της έκ φρα σης και
στην εκλο γι κή μά χη της αρι στε ράς που
βρέ θη κε στην πρώ τη γραμ μή των αγώ -
νων το τε λευ ταίο διά στη μα και χα ρά σει
μια αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή για αυ -

τό το κί νη μα. Επι μεί να με ακό μα ότι δεν
υπάρ χει και ρός για εσω στρέ φεια και ότι
πρέ πει να κά νου με ευ ρύ τα τα γνω στό το
ΕΝΑ ΝΤΙΑ.

Γι’ αυ τό πε ρά σα με γρή γο ρα στην
πρά ξη. Εγι νε μια πρώ τη σύ σκε ψη της
επι τρο πής του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στο Βό λο και
κα τα λή ξα με σε ένα πρώ το πρό γραμ μα
δρα στη ριό τη τας. Στη σύ σκε ψη συμ με -
τεί χαν 9 αγω νι στές και αγω νί στριες,
φοι τη τές, μα θη τές, ερ γα ζό με νοι, φα -
ντά ροι, που συ ζή τη σαν με εν θου σια σμό
τό σο τη συ γκρό τη ση του ΕΝΑ ΝΤΙΑ όσο
και τα πρώ τα βή μα τά του στο Βό λο. Την
Τρί τη 31/7 θα γί νει μια πρώ τη εξόρ μη ση
στο κέ ντρο της πό λης. Κα νο νί στη κε ένα
πρό γραμ μα αφι σο κο λή σε ων, όλοι χρε ώ -
θη καν προ κη ρύ ξεις και αφί σες και μά λι -
στα έγι ναν οι πρώ τες αφι σο κο λή σεις σε
κο ντι νές το πο θε σί ες που πά ει ο κό σμος
για το μπά νιο του. 

Νί κος Παπα θα να σίου

Ού τε η ζέ στη του κα λο και ριού εμπό δι σε τους αγω νι στές
του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στην ανα το λι κή Θεσ σα λο νί κη να συ νε χί σουν
την προ πα γάν δα για την συ γκρό τη ση της Πρω το βου λί ας για
την Ενό τη τα της Αντι κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς. Ηδη από την
προ η γού με νη βδο μά δα εί χα με ορ γα νώ σει μά ζε μα της το πι -
κής επι τρο πής του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στις ανα το λι κές συ νοι κί ες προ -
κει μέ νου να συ ζη τή σου με για την από φα ση της πα νελ λα δι -
κής συ νέ λευ σης στην Αθή να στις 14/7 αλ λά και τα επό με να
βή μα τα της επι τρο πής στο επί πε δο της δρά σης. 

Πα ρά το γε γο νός ότι η πλειο ψη φία του κό σμου ήδη εί χε
αρ χί σει να φεύ γει από την πό λη μα ζευ τή κα με συ νο λι κά γύ -
ρω στα 10 άτο μα, φοι τη τές, μα θη τές και ερ γα ζό με νοι, γε γο -
νός πο λύ εν θαρ ρυ ντι κό αφού ήταν η πρώ τη φο ρά που ορ γα -
νώ θη κε ένα τέ τοιο μά ζε μα στην πε ριο χή των ανα το λι κών. 

Στην αρ χή συ ζη τή σα με για την από φα ση που πάρ θη κε
στην Αθή να προ κει μέ νου να ενη με ρω θούν και όσοι δεν εί χαν
κα τα φέ ρει να πα ρα κο λου θή σουν την πα νελ λα δι κή συ νέ λευ -
ση από κο ντά. Στη συ νέ χεια έγι νε μια ανα φο ρά στα απο τε -
λέ σμα τα των εκλο γών στην Τουρ κία όπου δό θη κε έμ φα ση
στο υψη λό πο σο στό που πέ τυ χε το ακρο δε ξιό κόμ μα, γε γο -
νός το οποίο άνοι ξε την κου βέ ντα για τον κίν δυ νο της φα σι -
στι κής δε ξιάς στην Ελ λά δα και συ γκε κρι μέ να για τον Κα ρα -
τζα φέ ρη, η απο μό νω ση του οποί ου πρέ πει να εί ναι από τα
άμε σα κα θή κο ντα του ΕΝΑ ΝΤΙΑ.

Το πιο ση μα ντι κό κομ μά τι της συ ζή τη σης όμως ήταν
αναμ φί βο λα το πρό γραμ μα δρά σης το αμέ σως επό με νο διά -
στη μα. Κα τα λή ξα με στις εξής απο φά σεις:

Ορ γα νώ σα με αφι σο κό λη ση στην πε ριο χή της Χα ρι λά ου
(στην Τού μπα εί χα με ήδη κά νει) την Πέ μπτη που μας πέ ρα -
σε ώστε η Πρω το βου λία να γί νει γνω στή στη γε το νιά. 

Συμ φω νή σα με όλοι ότι η επό με νη με γά λη κα μπά νια του
ΕΝΑ ΝΤΙΑ θα εί ναι η δια δή λω ση της 8/9 στη ΔΕΘ και η με -
γά λη εκ δή λω ση του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στις 9/9 και χρε ω θή κα με
όλοι προ κη ρύ ξεις που κα λούν στο διή με ρο ώστε ο κα θέ -
νας να ανοι χεί στον κύ κλο του ή όπου πά ει δια κο πές. 

Βγά λα με τε τρα με λή συ ντο νι στι κή γραμ μα τεία ώστε να
μην χά σου με επα φή την πε ρίο δο των δια κο πών και για να
ορ γα νώ σου με κα λύ τε ρα το με γά λω μα της επι τρο πής κα θώς
και το «σπά σι μό» της σε πιο το πι κό επί πε δο (Κα λα μα ριά,
Τού μπα, Χα ρι λά ου) ώστε να γί νει απο τε λε σμα τι κό τε ρη η πα -
ρέμ βα σή μας στα ανα το λι κά.

Επί σης η γραμ μα τεία ανέ λα βε να ορ γα νώ σει την επό με νη
συ νά ντη ση της επι τρο πής αμέ σως με τά τις δια κο πές αλ λά
και τυ χόν δρα στη ριό τη τες στα ανα το λι κά από μέ λη που θα
μεί νουν στην πό λη. Στη μά χη ΕΝΑ ΝΤΙΑ στην κυ βέρ νη ση και
τον κα πι τα λι σμό ού τε μια μέ ρα δεν μπο ρεί να πά ει χα μέ νη!

Νί κος Τουρ νάς

Η πρώ τη σύ σκε ψη της επι τρο πής
της Πρω το βου λί ας ΕΝΑ ΝΤΙΑ στα Δυ -
τι κά της Θεσ σα λο νί κης έγι νε την Πέ -
μπτη 26 Ιο ύ λη στους Αμπε λό κλη -
πους. Συμ με τεί χα με ορ γα νω μέ νοι και
ανέ ντα χτοι αγω νι στές από τις γει το νι -
ές μας. 

Τις προ η γού με νες μέ ρες η Πρω το -
βου λία ΕΝΑ ΝΤΙΑ έχει ήδη κά νει την
«πα ρου σία» της στην Θεσ σα λο νί κη.
Αυ τό που συ ζη τή σα με εί ναι πώς θα
απλώ σου με αυ τό το μή νυ μα ακό μα πιο
πλα τιά στις γει το νι ές μας. Στη συ ζή τη -
ση που κά να με απο φα σί σα με ενα πρό -
γραμ μα αφι σο κο λή σε ων και εξορ μή σε -
ων στις Συ κε ές, στη Σταυ ρού πο λη, στη
Νε ά πο λη. Δώ σα με νέο ρα ντε βού της
επι τρο πής  για τις 20 Αυ γού στου. 

Ο στό χος μας εί ναι να ορ γα νώ σου -
με μια με γά λη εκ δή λω ση στα Δυ τι κά
κο ντά στο τέ λος του μή να. Μπρο στά
μας εί ναι η με γά λη αντι κυ βερ νη τι κή
δια δή λω ση στη ΔΕΘ στις 8 Σε πτέμ -
βρη. Θέ λου με από τώ ρα να ξε ση κώ -
σου με τις γει το νι ές μας για να ετοι μά -
σου με την πιο «καυ τή» υπο δο χή στον
Κα ρα μαν λή και την κυ βέρ νη σή του, με
το ΕΝΑ ΝΤΙΑ στην πρώ τη γραμ μή αυ -
τής της μά χης. 

Νί κος Χα τζά ρας

MME

AMΠEΛOKHΠOI
ΘEΣΣAΛONIKHΣ

BOΛOΣ

BYPΩNAΣ

ANATOΛIKA ΘEΣΣAΛONIKHΣ

Oι συμβασιούχοι πυροσβέστες διαδηλώνουν πέρσι στην ΔEθ. Mαζί τους θα είμαστε και φέτος όπως καλούν 
και οι αφίσες των τοπικών επιτροπών του EN.ANTI.A στο Hράκλειο και στα Πετράλωνα 



Στις 14 Αυ γού στου οι Πα κι στα νοί
σε όλο τον κό σμο γιορ τά ζουν την
ημέ ρα ανε ξαρ τη σί ας του Πα κι στάν
από τους Αγ γλους. Εί ναι για εμάς πο -
λύ με γά λη ημέ ρα. Εί ναι ημέ ρα σύμ βο -
λο αγώ νων, όπου τι μά με τους 200 χι -
λι ά δες νε κρούς μας που πά λε ψαν για
την ελευ θε ρία.   

Η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα όπως και
πέρ σι, έτσι και φέ τος ορ γα νώ νει μία
με γά λη γιορ τή στην πλα τεία Κο τζιά.
Πέρ σι εί χα με πλημ μυ ρί σει την πλα -
τεία από δε κά δες χι λι ά δες κό σμο. Φέ -
τος ορ γα νώ νου με ένα τρι ή με ρο που
θα ξε κι νή σει στις 12 Αυ γού στου και
θα ολο κλη ρω θεί στις 14. Εχου με κα -
λέ σει Πα κι στα νούς καλ λι τέ χνες από
όλη την Ευ ρώ πη και εκ προ σώ πους
από τη δη μο κρα τι κή αντι πο λί τευ ση
του Πα κι στάν για να χαι ρε τή σουν σε
αυ τή τη γιορ τή. Την πρώ τη ημέ ρα

στις 12 Αυ γού στου θα στή σου με πε ρί -

πτε ρα στην πλα τεία όπου θα υπάρ χει

πλού σια πα κι στα νι κή κου ζί να. Στις 13

Αυ γού στου θα υπάρ χει καλ λι τε χνι κό

πρό γραμ μα. Στις 14 θα ση κώ σου με

από τις 10 το πρωί τη ση μαία του Πα -

κι στάν και από τις 7.30 το από γευ μα

θα ξε κι νή σει η με γά λη γιορ τή με μου -

σι κή και ομι λί ες που θα κρα τή σει μέ -

χρι αρ γά το βρά δυ. Και σε αυ τή την

πο λύ ση μα ντι κή ημέ ρα έχου με κα λέ -

σει όλους όσους συ μπα ρα στά θη καν
στον αγώ να της Πα κι στα νι κής Κοι νό -
τη τας στην Ελ λά δα στο ζή τη μα των
απα γω γών και στον αγώ να μας για
δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα και ελευ θε -
ρί ες. Για τί εκτός από τους αγώ νες
της ιστο ρί ας μας θα γιορ τά σου με και
τους και νούρ γι ους που δώ σα με και
θα συ νε χί σου με να δί νου με.  

Τζα βέντ Ασλάμ, 
πρό ε δρος Πακι στα νι κής Κοι νό τη τας       

Η
Ιν δία και το Πα κι στάν θα γιορ τά σουν σε
λί γες μέ ρες τα 60 χρό νια της ανε ξαρ τη -
σί ας τους. Στις 14 Αυ γού στου του 1947

η Βρε τα νία εγκα τέ λει ψε ορι στι κά, ύστε ρα από
μια «πα ρου σία» που εί χε κρα τή σει πά νω από
δύο αιώ νες, την ιν δι κή υπο ή πει ρο. Εκα τομ μύ ρια
άν θρω ποι ξε χύ θη καν εκεί νη την ημέ ρα στους
δρό μους για να γιορ τά σουν την ανε ξαρ τη σία
τους. Την ίδια στιγ μή στο Λον δί νο κυ ριαρ χού σε
το πέν θος και η θλί ψη: η βρε τα νι κή αυ το κρα το -
ρία εί χε μό λις πε θά νει. 

Η Βρε τα νία δεν εί χε δι στά σει, μέ σα σε αυ -
τούς τους δύο αιώ νες, να χρη σι μο ποιή σει
οποιο δή πο τε μέ σο, όσο φρι χτό, βρώ μι κο ή
απάν θρω πο και να ήταν, για να συ νε χί σει να
ελέγ χει «τις Ιν δί ες» -το «κό σμη μα της αυ το κρα -
το ρί ας». Η κα τα στο λή, οι εκτε λέ σεις, οι σφα γές
συ μπλη ρώ νο νταν πά ντα με μια συ στη μα τι κή πο -
λι τι κή διαί ρε σης και καλ λι έρ γειας μί σους ανά με -
σα στις δι α φο ρε τι κές θρη σκευ τι κές κοι νό τη τες
των Ιν διών. Έκα ναν ότι μπο ρού σαν για να στρέ -
ψουν τους Ιν δου ι στές, τους Μου σουλ μά νους
και τους Σιχ τον έναν ενά ντια στον άλ λο. Η Ιν -
δία, το Πα κι στάν και το Μπα γκλα ντές, οι χώ ρες
που προέ κυ ψαν τε λι κά από την απο χώ ρη ση των
Βρε τα νών από την ιν δι κή υπο ή πει ρο πλή ρω σαν
πο λύ ακρι βά, με πό νο, εκα τομ μύ ρια πρό σφυ γες
και αί μα την κλη ρο νο μιά αυ τής της πο λι τι κής
του «διαί ρει και βα σί λευε». Και συ νε χί ζουν να
πλη ρώ νουν μέ χρι και σή με ρα.

Εται ρία Ανα το λι κών Ιν διών

Η «βρε τα νι κή επο χή» εγκαι νιά στη κε στις Ιν δί -
ες πριν από τρεις αιώ νες με την δια βό η τη «Εται -
ρία των Ανα το λι κών Ιν διών». Η κλω στοϋ φα -
ντουρ γία ήταν τό τε πο λύ πιο ανα πτυγ μέ νη στις
Ιν δί ες από ότι στην Ευ ρώ πη. Η Εται ρία αντάλ -
λασ σε τα, πα νά κρι βα στην Ευ ρώ πη, υφά σμα τα
της Ιν δί ας με ασή μι –που άρ πα ζε από τις αποι κί -
ες της στον «Νέο Κό σμο». Η διείσ δυ σή της στην
Ιν δία στη ρι ζό ταν στην στε νή της συμ μα χία με
την τοπική άρ χου σα τά ξη, που λά τρευε το βρε -
τα νι κό ασή μι αλ λά και όλο και πε ρισ σό τε ρο στα
δι κά της στρα τεύ μα τα που εξα σφά λι ζαν την
«ασφά λεια» των εμπό ρων της –όπου δεν μπο -
ρού σε να της το εξα σφα λί σει ο στρα τός του αυ -
το κρά το ρα.

Το 1757 οι δυ νά μεις της εται ρίας ήρ θαν σε
σύ γκρου ση με τον στρα τό ενός το πι κού άρ χο -
ντα –και τον νί κη σαν. Το απο τέ λε σμα ήταν να γί -
νει η Εται ρία η «ντε φά κτο» κυ βέρ νη ση της Βεγ -
γά λης: εγκα τέ στη σε έναν δι κό της άρ χο ντα στο
πα λά τι, ζή τη σε από τον Αυ το κρά το ρα να τον
ανα γνω ρί σει και ύστε ρα άρ χι σε να προ σθέ τει
στα έσο δά της από το «ιν δι κό εμπό ριο», τους
φό ρους που συ νέ λε γε από τους φτω χούς «υπη -
κό ους» της. Το Σί τι του Λον δί νου πα ρα λη ρού σε.
Η Εται ρία μπο ρού σε να συ γκρι θεί στα μά τια του
μό νο με την Τρά πε ζα της Αγ γλίας. Το μέ ρι σμα

που μοί ρα ζε στους επεν δυ τές της ήταν εθνι κό
γε γο νός. Μέ σα στα επό με να χρό νια η Εται ρία
εξα πλώ θη κε σε όλες τις Ιν δί ες. Στα μέ σα του
19ου αιώ να η πραγ μα τι κή επι κρά τεια του Ιν δού
“Αυ το κρά το ρα” εί χε πε ριο ρι στεί στο Νέο Δελ χί.
Όσο με γά λω νε όμως η δύ να μή της, τό σο με γά -
λω νε και το μί σος των απλών αν θρώ πων -που
έβλε παν να με τα τρέ πο νται σκου πί δια μέ σα στην
ίδια τους την χώ ρα.

Το 1857 ξέ σπα σε μια μα ζι κή εξέ γερ ση που
απλώ θη κε σε ολό κλη ρη την χώ ρα. Η εξέ γερ ση
ξε κί νη σε από τον στρα τό- από μια ανταρ σία των
αυ το χθό νων φα ντά ρων ενά ντια στους εξευ τε λι -
σμούς, τις δια κρί σεις και τον ρα τσι σμό των ευ -
ρω πα ί ων αξιω μα τι κών τους. Ακο λού θη σε η
ύπαι θρος με μια μα ζι κή εξέ γερ ση των αγρο τών
ενά ντια στους άρ χο ντες τους -πι στούς συ νερ -
γά τες της εται ρίας. Στις πό λεις τε ρά στια πλή θη
πυρ πό λη σαν τα κυ βερ νη τι κά κτί ρια, λε η λά τη σαν
τα θη σαυ ρο φυ λά κια, κα τέ στρε ψαν τα στρα τό -
πε δα και γκρέ μι σαν τις πόρ τες των φυ λα κών. Η
εξέ γερ ση κρά τη σε έναν ολό κλη ρο χρό νο. Το με -
γα λύ τε ρο κομ μά τι της άρ χου σας τά ξης πα ρέ -
μει νε στο πλευ ρό των Βρε τα νών -αλ λά όχι όλο. 

Στο τέ λος τα στρα τεύ μα τα των Βρε τα νών νί -
κη σαν. Η «τι μω ρία» ήταν αμεί λι κτη. Οι αντάρ τες
που συλ λαμ βά νο νταν δο λο φο νού ντο με τους
πιο άγριους τρό πους: τους εκτό ξευαν, σφη νώ -
νο ντας τους σαν βλή μα τα μέ σα σε κα νό νια,
τους δια μέ λι ζαν σα δι στι κά, τους κρέ μα γαν ή
τους πυ ρο βο λού σαν. Ολό κλη ρα χω ριά πυρ πο -
λή θη καν, να οί ισο πε δώ θη καν, χι λι ά δες άν θρω -
ποι συ νε λή φθη καν, βα σα νί στη καν και δο λο φο -
νή θη καν. Στο Νέο Δελ χί οι υπο τι θέ με νοι υπεύ -
θυ νοι της Σφα γής  της Καν πόρ -όπου 200 Ευ ρω -
πα ί οι, δο λο φο νή θη καν- υπο χρε ώ θη καν να γλύ -
ψουν το αί μα των νε κρών από το δά πε δο. Ύστε -
ρα κρε μά στη καν. 

Η Βρε τα νία, όμως, δεν μπο ρού σε πια να εμπι -
στευ θεί τα συμ φέ ρο ντά της στην Ιν δία στην
Εται ρία. Το 1858 η διοί κη ση των Ιν διών πέ ρα σε
στα χέ ρια της βρε τα νι κής κυ βέρ νη σης. Λί γο αρ -
γό τε ρα η Βα σί λισ σα της Αγ γλίας στέ φθη κε Αυ -
το κρά τει ρα των Ιν διών. 

Διαί ρει και βα σί λευε

Το πέ ρα σμα από την Εται ρία στην κυ ριαρ χία
του «κυ βερ νή τη» δεν άλ λα ξε φυ σι κά τις βρε τα νι -
κές προ τε ραιό τη τες: την κα τα λή στευ ση των Ιν -
διών. 

Η με γα λύ τε ρη πη γή εσό δών για την Βρε τα νία
από τις Ιν δί ες ήταν η φο ρο λο γία των αγρο τών.
Κα θό λου πα ρά ξε νο, το πρώ το σχε δόν πράγ μα
που έκα νε ο νέ ος κυ βερ νή της ήταν να προ σπα -
θή σει να την εκ συγ χρο νί σει. Οι Βρε τα νοί δεν
πα ραι τή θη καν από το δι καίω μά τους στην φο -
ρο λο γία των αγρο τών ακό μα και τη δε κα ε τία
του 1890, όταν ο λι μός μά στι ζε τις Ιν δί ες. Ταυ -
τό χρο να πρι μο δό τη σαν τις εξα γω γές πρώ των

υλών -βαμ βά κι, τσάι, ρύ ζι, όπιο. Στα τέ λη του
19ου αιώ να η Ιν δία εί χε γί νει ο ση μα ντι κό τε ρος
εμπο ρι κός εταί ρος της Βρε τα νί ας: όχι μό νο μια
φτη νή πη γή πρώ των υλών αλ λά και απο δέ κτης
των βρε τα νι κών βιο μη χα νι κών προϊ ό ντων. Τα 2/3
των προϊ ό ντων της βρε τα νι κής κλω στοϋ φα -
ντουρ γί ας κα τέ λη γαν, τη δε κα ε τία του 1880,
στις Ιν δί ες.

Αυ τό που εξα σφά λι ζε αυ τή την διαρ κή λη -
στεία ήταν ο στρα τός και η πο λι το φυ λα κή. Και
τα δύο σώ μα τα στε λε χώ νο νταν από τους ίδιους
τους πλη θυ σμούς των Ιν διών αλ λά βρί σκο νταν
κά τω από τον ασφυ κτι κό έλεγ χο των Βρε τα νών.
Οι αξιω μα τι κοί ήταν όλοι Βρε τα νοί. Η μο να δι κή
εξαί ρε ση ήταν το πυ ρο βο λι κό –στο οποίο υπη -
ρε τού σαν απο κλει στι κά Ευ ρω πα ί οι. Οι Βρε τα νι -
κές κυ βερ νή σεις χρη σι μο ποί η σαν πολ λές φο ρές
των Ιν δι κό Στρα τό σε άλ λες επι χει ρή σεις –στην
Κί να, το Αφγα νι στάν, την Μπούρ μα, την Αί γυ -
πτο, την Ου γκά ντα, το Σου δάν. Στον Α’Πα γκό -
σμιο Πό λε μο ο Ιν δι κός στρα τός «προ σέ φε ρε»
ένα εκα τομ μύ ριο άν δρες. Στον Β’Πα γκό σμιο Πό -
λε μο δύο εκα τομ μύ ρια. Οι Ιν δί ες δεν πλή ρω ναν
το τί μη μα της αποι κιο κρα τί ας μό νο σε ιδρώ τα:

το πλή ρω ναν, ακρι βά και σε αί μα.
Η εμπει ρία της εξέ γερ σης του 1857 συ νέ χι σε

να κα τα τρέ χει μέ χρι το τέ λος τους Βρε τα νούς.
«Θέ λω να έχω ένα πνεύ μα δι α φο ρε τι κό και
εχθρι κό στα δι α φο ρε τι κά στρα τιω τι κά σώ μα τα»
έλε γε ένας αξιω μα τι κός. «έτσι ώστε οι Σιχ να
μπο ρούν να πυ ρο βο λή σουν Ιν δου ι στές, Γκούρ -
κα ή ενά ντια και στους δυο, χω ρίς δι σταγ μούς
σε ώρα ανά γκης...». Η ιδέα αυ τή με τα φρά στη κε
σε μια συ στη μα τι κή προ σπά θεια καλ λι έρ γειας
μί σους ανά με σα στους Ιν δου ι στές και τους
Μου σουλ μά νους –τις δυο με γα λύ τε ρες θρη -
σκευ τι κές ομά δες των Ιν διών- από τις αρ χές του
20ου αιώ να. Κα θό λου τυ χαία, η απαρ χή αυ τής
της προ σπά θειας συ νέ πε σε με τις πρώ τες εθνι -
κι στι κές «τα ρα χές» ενά ντια στην βρε τα νι κή πα -
ρου σία. 

Στην κο ρυ φή του εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κού κι -
νή μα τος ήταν το Ιν δι κό Εθνι κό Κο γκρέ σο, μια
ορ γά νω ση που εί χε ιδρυ θεί από μια ομά δα μορ -
φω μέ νων Ιν δών που μι σού σε όχι μό νο τον ρα -
τσι σμό αλ λά και τα όρια που έθε τε η βρε τα νι κή
αποι κιο κρα τία στην δι κή τους κοι νω νι κή ανά πτυ -
ξη και προέ λα ση. Στην αρ χή το Κο γκρέ σο ήταν
με τριο πα θές και νο μι μό φρον.

Το 1906 δη μιουρ γή θη κε η Μου σουλ μα νι κή
Ένω ση. Η αρ χι κή της δια κή ρυ ξη ήταν ταυ τό -
χρο να μια δή λω ση νο μι μο φρο σύ νης απέ να ντι
στην Βρε τα νι κή κυ ριαρ χία: «να προ ά γει την πί -
στη στην βρε τα νι κή κυ βέρ νη ση, να προ στα τεύ ει
και να προ ω θεί τα πο λι τι κά δι καιώ μα τα των
Μου σουλ μά νων της Ιν δί ας και να αντι προ σω -
πεύ ει, με αξιο πρέ πεια, τις ανά γκες τους και τις
ελ πί δες τους, στην κυ βέρ νη ση». Λί γα χρό νια αρ -
γό τε ρα η Ένω ση υιο θέ τη σε την «θε ω ρία των
δύο εθνών». Στις Ιν δί ες δεν ζού σε ένας λα ός με
πολ λές και δι α φο ρε τι κές θρη σκεί ας αλ λά δυο
ξε χω ρι στά έθνη: οι Ιν δου ι στές και οι Μου σουλ -
μά νοι. Η απε λευ θέ ρω ση από τους Βρε τα νούς
δεν ήταν αρ κε τή: οι Μου σουλ μά νοι θα έπρε πε
να απε λευ θε ρω θούν και από τους Ιν δου ι στές.
Οι Μου σουλ μά νοι χρειά ζο νταν το δι κό τους
κρά τος -το Πα κι στάν. 

Οι ίδιοι οι ηγέ τες του Κο γκρέ σου- πα ρό λο
που μι λού σαν για ένα κο σμι κό κρά τος -έκα ναν,
πρα κτι κά, ότι μπο ρού σαν για να καλ λι ερ γή σουν
και αυ τοί από την με ριά τους την δυ σπι στία των
Μου σουλ μά νων. Ο Γκά ντι -ένας δι κη γό ρος, που
εί χε σπου δά σει στην Δύ ση- υιο θέ τη σε την εμ φά -
νι ση ενός Ιν δου ι στή χω ρι κού, «για να φτά σει η

φω νή του σε κά θε χω ριό της Ιν δί ας». Πολ λά
στε λέ χη του Κο γκρέ σου ανή καν στις ανώ τε ρες
κά στες των Ιν δου ι στών και φο βού νταν κά θε συ -
νερ γα σία των φτω χών Ιν δου ι στών με τους φτω -
χούς Μου σουλ μά νους. 

Απε λευ θέ ρω ση

Οι πλη θυ σμοί των Ιν διών πλή ρω σαν πο λύ
ακρι βά –σε ιδρώ τα, πό νο και αί μα- την συμ με το -
χή της χώ ρας τους στον Β’Πα γκό σμιο Πό λε μο.
Πολ λοί έτρε φαν αυ τα πά τες ότι η Βρε τα νία θα
χά ρι ζε στις Ιν δί ες την ανε ξαρ τη σία της –σε έν -
δει ξη ευ γνω μο σύ νης για τις θυ σί ες της. Φυ σι κά
έπε σαν τρα γι κά έξω. Σε όλη την διάρ κεια του
πο λέ μου ο Τσόρ τσιλ και το επι τε λείο του εί χαν
μό νο μια έγνοια: πως θα εξα σφα λί σουν τις «αυ -
το κρα το ρι κές κτί σεις» στον με τα πο λε μι κό κό -
σμο. Κά ποιοι κα τα λά βαι ναν πό σο απα τη λή ήταν
αυ τή η ελ πί δα. Ο Σου μπχας Τσά ντρα Μπό ουζ,
πα λιό στέ λε χος του Κο γκρέ σου, ίδρυ σε έναν
στρα τό από Ιν δούς αιχ μα λώ τους που θα πο λε -
μού σε στο πλευ ρό της Ια πω νί ας –μό νο αν συ -
ντρί βο νταν θα έφευ γαν οι Βρε τα νοί από την Ιν -
δία.

Μό λις έκλει σε ο Β’Πα γκό σμιος Πό λε μος οι Ιν -
δί ες ξε ση κώ θη καν. Μα ζι κές δια δη λώ σεις, εξε -
γέρ σεις αγρο τών, δια δη λώ σεις, συ γκρού σεις με
την αστυ νο μία έγι ναν κυ ριο λε κτι κά κα θη με ρι νά
φαι νό με να. Η Βρε τα νία απά ντη σε με ένα ακό μα
κύ μα κα τα στο λής. Το 1945 συ νέ λα βε τους ηγέ -
τες του Ιν δι κού Εθνι κού Στρα τού του Μπό ουζ. Η
κα τη γο ρία την «εσχά τη προ δο σία». Η χώ ρα ξε -
ση κώ θη κε. Στο ναυ τι κό ξέ σπα σε ανταρ σία: οι
ναύ τες έδε σαν τις τρεις ση μαί ες –του Κο γκρέ -
σου, της Μου σουλ μα νι κής Ένω σης και του Κομ -
μου νι στι κού Κόμ μα τος- και τις ύψω σαν στους
ιστούς των πλοί ων.  Ο κό σμος στά θη κε μα ζι κά
στο πλευ ρό των ναυ τών: στην Βομ βάη ξέ σπα σε
γε νι κή απερ γία ενώ η ίδια η ανταρ σία απλω νό -
ταν από τον ένα ναύ σταθ μο στον άλ λο.  Οι Βρε -
τα νοί κα τά φε ραν μό νο χά ρη στη βο ή θεια του
Κο γκρέ σου και της Μου σουλ μα νι κής Ένω σης
να την στα μα τή σουν 

Στο Λον δί νο χτύ πη σε το κα μπα νά κι του συ να -
γερ μού. Τον Νο έμ βρη του 1946, ύστε ρα από μια
δρα μα τι κή συ νε δρί α ση στο υπουρ γι κό Συμ βού -
λιο οι υπουρ γοί ανα γκά στη καν να συμ φω νή σουν
ότι δεν ήταν πια σε θέ ση να ελέγ ξουν τις Ιν δί ες.
Μια μό νο λύ ση υπήρ χε: η φυ γή. Έναν μό νο όρο
έθε σαν πριν υπο γρά ψουν το διά ταγ μα για την
ανε ξαρ τη σία της χώ ρας: τον χω ρι σμό της σε
δύο κρά τη, στην «ιν δου ι στι κή» Ιν δία και το «μου -
σουλ μα νι κό» Πα κι στάν στο οποίο ανήκε το ση-
μερινό Mπαγκλαντές. Η βρε τα νι κή αυ το κρα το -
ρία πέ θαι νε. Ποια άλ λη κλη ρο νο μιά θα μπο ρού -
σε να αφή σει πί σω της πέ ρα από το ψέ μα, το μί -
σος και το αί μα;

Σωτήρης Kοντογιάννης

60 XPONIA AΠO THN ANEΞAPTHΣIA TOY ΠAKIΣTAN KAI THΣ INΔIAΣ

Διαίρει και βασίλευε: H φρικτή 
κληρονομιά της αποικιοκρατίας

STOP PRESS
O δήμαρχος Kακλαμάνης, εντελώς αδικαιολόγητα και κάτω από τις υποδείξεις της

Πακιστανικής Πρεσβείας αναίρεσε την άδεια για την διεξαγωγή της γιορτής στην

Πλατεία Eθν.Aντιστάσεως (Kοτζιά).

H Πακιστανική Kοινότητα και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο μαζί με τα

κόμματα της αντιπολίτευσης οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας με αίτημα να

ακυρωθεί η αναίρεση της � άδειας.

Η ιστο ρία του Πα κι στάν ήταν μια φο βε ρή διά ψευ ση
για όλους και όλες που πί στε ψαν στην αυ τα πά τη ένός
«δι κού τους» Μου σουλ μα νι κού κρά τους. Και η διά ψευ ση
άρ χι σε από την ίδια κιό λας την επό με νη μέ ρα της ανε -
ξαρ τη σί ας.

Τα με σά νυ χτα τις 14 Αυ γού στου οι Ιν δί ες γιόρ τα σαν
την απο χώ ρη ση των Βρε τα νών αλ λά ο χάρ της της διαί -
ρε σης της χώ ρας δεν εί χε δια μορ φω θεί ακό μα. Το απο -
τέ λε σμα ήταν ένας άγριος αγώ νας δρό μου για την εκτό -
πι ση των «λά θος» πλη θυ σμών που άφη σε πί σω του χι λι -
ά δες νε κρούς. Εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι, τρο μο κρα τη μέ -
νοι από την βία, έτρε ξαν μέ σα στις επό με νες μέ ρες να
εγκα τα λεί ψουν τα σπί τια τους στις «αμ φι σβη τού με νες»
πε ριο χές. Κά που 17 εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι ανα γκά στη -
καν να με τα να στεύ σουν εκεί νες τις μέ ρες –η με γα λύ τε -
ρη εθνο κά θαρ ση στην μέ χρι ση με ρα ιστο ρία.

Οι εντά σεις που γέν νη σε αυ τός ο βί αιος δια χω ρι σμός
συ νέ χι σαν να κα τα τρέ χουν το Πα κι στάν όλα τα επό με να
χρό νια -και συ νε χί ζουν να το κα τα τρέ χουν ακό μα και σή -
με ρα.

Τις τε λευ ταί ες βδο μά δες μια σει ρά από εκρή ξεις
έχουν συ ντα ρά ξει το Πα κι στάν. Πριν από με ρι κές ημέ -
ρες οι δυ νά μεις του στρα τη γού Μου σά ραφ, του δι κτά -
τρο ρα του Πα κι στάν, επι τέ θη καν στο Κόκ κι νο Τζα μί του
Ισλα μα μπάντ -που εί χε κα τα λη φθεί από «φα να τι κούς
μου σουλ μά νους». Κα νέ νας δεν ξέ ρει ακρι βώς πό σοι εί -
ναι οι νε κροί -οι δη μο σιο γρά φοι μι λά νε για πά νω από
100- αφού ο στρα τός έτρε ξε να σφρα γί σει και να κα θα -
ρί σει την πε ριο χή. 

Η σφα γή στο Κόκ κι νο Τζα μί απει λεί να δι α τα ρά ξει
ακό μα χει ρό τε ρα τις σχέ σεις ανά με σα στους συ ντη ρη τι -
κούς ισλα μι στές -ένα από τα βα σι κά του ση ρίγ μα τα μέ -
χρι σή με ρα- και την δι κτα το ρία του Μου σά ραφ. 

Στο με τα ξύ η σύ γκρου ση με το δη μο κρα τι κό κί νη μα
έχει πά ρει ξα νά νέ ες δια στά σεις. Πριν από λί γες μέ ρες το
ανώ τατο δι κα στή ριο έκρι νε την απο πο μπή του Ιφτι κάρ
Τσό ντρι, του δι κα στή που εί χε έρ θει σε σύ γκρου ση με τον
Μου σά ραφ όταν τόλ μη σε να ανοί ξει την υπό θε ση των
εξα φα νι σμέ νων αντι κα θε στω τι κών, πα ρά νο μη και ζή τη σε
την επι στρο φή του στα κα θή κο ντά του. Η απο πο μπή του
Τσό ντρι εί χε ξε ση κώ σει ένα τε ρά στιο κύ μα συ μπα ρά στα -
σης με μα ζι κές δια δη λώ σεις σε ολό κλη ρη τη χώ ρα. Η
από φα ση του δι κα στη ρί ου εί ναι μια με γά λη νί κη για το κί -
νη μα και ένα ακό μα ηχη ρό χα στού κι για την δι κτα το ρία.

Για τους απλούς αν θρώ πους του Πα κι στάν, το Πα κι -
στάν δεν ήταν πο τέ το «δι κό τους κρά τος». Ο στρα τός,
ένας τε ρά στιος και δι ε φθαρ μέ νος γρα φειο κρα τι κός μη -
χα νι σμός που αρ πά ζει την με ρί δα του λέ ο ντος από τους
πό ρους της χώ ρας, κυ βερ νά ει άμε σα την χώ ρα τα μι σά
από τα 60 χρό νια της ανε ξαρ τη σί ας της. Το Πα κι στάν εί -
χε μέ χρι σή με ρα όλες και όλες πέ ντε εκλεγ μέ νες κυ βερ -
νή σεις: καμ ιά δεν κα τά φε ρε να ολο κλη ρώ σει την θη τεία
της. Ολοι οι κρα τι κοί θσμοί εί ναι δια βό η τοι για την δι α -
φθο ρά τους.

Τη δε κα ε τία του 1960 ξέ σπα σε ένα μα ζι κό κί νη μα ενά -
ντια στην δι κτα το ρία του Αγιο ύμπ Χάν. Το απο τέ λε σμα
αυ τού του κι νή μα τος ήταν να εκλε γεί, με μια μα ζι κή
πλειο ψη φία, το Λαϊ κό Κόμ μα του Πα κι στάν του Ζουλ φι -
γκάρ Μπού το. Το Πα κι στάν εί ναι μια από τις πιο φτω χές
και πιο άνι σες χώ ρες του κό σμου. Στον κα τά λο γο του
ΟΗΕ βρί σκε ται στην 144 θέ ση -λί γο μό νο πά νω από τις
εξα θλιω μέ νες χώ ρες της Αφρι κής. Του λά χι στον το ένα
τέ ταρ το του πλη θυ σμού, 40 εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι,
ζού νε σε κα τά στα ση από λυ της φτω χειας.

Το σύν θη μα του Μπού το ήταν απλό: «ψω μί, ρού χα,
στέ γη». Αλ λά δεν κα τά φε ρε να προ σφέ ρει τί πο τα από
όλα αυ τά. Πο λύ γρή γο ρα βρέ θη κε αντι μέ τω πος με τον
ίδιο τον κό σμο που τον εί χε στη ρί ξει. Οπως και οι προ -
κά το χοί του στρά φη κε στην κα τα στο λή και την συμ μα χία
με τους πιο δι ε φθαρ μέ νους και συ ντη ρη τι κούς ισλα μι -
στές. Ενας από αυ τούς, ο στρα τη γός Ζία οπργά νω σε
πρα ξι κό πη μα, τον ανέ τρε ψε και τον εκτέ λε σε. 

Τέσ σε ρις μη στρα τιω τι κές κυ βερ νή σεις δια δέ χτη καν
την δι κα το ρία του Ζία. Ολες προ σπά θη σαν να ει σά γουν
νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα -τις συ ντα γές που συ νι στού σε το
Διε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μείο. Καμ ιά δεν κα τά φε ρε να
επι βιώ σει. Το 1999 ο στρα τη γός Μου σά ραφ ορ γά νω σε
ένα ακό μα πρα ξι κό πη μα και κα τέ λα βε την εξου σία. Η
Δύ ση τον κα τάγ γει λε -αλ λά όχι για πο λύ. Με τά την 11
Σε πτέμ βρη ο Μου σά ραφ έγι νε -πα ρά την συ ντρι πτι κή
αντί θε ση του «λα ού του»- ο πιο πι στός σύμ μα χος του
Μπους στην πε ριο χή. 

Τώ ρα θε ρί ζει τις θύ ε λες που έχει σπεί ρει. Οπως εί ναι
φυ σι κό ο Μπους συ νε χί ζει να τον στη ρί ζει. Λί γες μέ ρες
με τά την άγρια σφα γή στο Κόκ κι νο Τζα μί ο αμε ρι κά νι κος
στρα τός χά ρι σε δυο F-16 στον στρα τό του «φί λου και
συμ μά χου» στρα η γού Μου σά ραφ. Για να μπο ρεί να σφά -
ξει την επό με νη κα τά λη ψη με κα λύ τε ρα μέ σα.

ΠAKIΣTAN
Aνάμεσα στην φτώχεια 
και τους δικτάκτορες

H Πακιστανική Kοινότητα γιορτάζει στην Aθήνα

Νο 778, 01/08/2007

Mε βάρβαρες εκτελέσεις και βασανηστίρια και την πολιτική του “διαίρει και βασίλευε”, οι βρετανοί ιμπεριαλιστές 
άφησαν την πιο φρικτή κληρονομιά στους λαούς της Iνδίας και του Πακιστάν.



Εχε τε αφιε ρώ σει το Αμαν Ιμαν στην “Ει ρή νη, την

ανε κτι κό τη τα, την ανά πτυ ξη στη Σα χά ρα και τον

κό σμο των κα τα πιε σμέ νων”. Για τί δια λέ ξα τε αυ -

τήν τη συ γκε κρι μέ νη αφι έ ρω ση;  

Εί ναι πο λύ ση μα ντι κό για μας να κά νου με
ξε κά θα ρο ότι η ιστο ρία των Ti na riwen δεν εί -
ναι κά ποια εξω τι κή ιστο ρία που συ νέ βη σε κά -
ποια γω νιά της ερή μου Σα χά ρας και δεν έχει
και κα μιά ιδιαί τε ρη αξία για τον υπό λοι πο κό -
σμο. Αυ τό που συ νέ βη σε μας έχει συμ βεί σε
εκα τομ μύ ρια αν θρώ πους σε όλον τον κό σμο
και εξα κο λου θεί να συμ βαί νει και τώ ρα. Τα
τρα γού δια μας εί ναι για τους Τουα ρέγκ και
την πα τρί δα μας στη Σα χά ρα. Αλ λά θέ λου με
να πι στεύ ου με ότι οποιοσ δή πο τε εί ναι σε εξο -
ρία, πα λεύ ει για την ανε ξαρ τη σία του, για την
επι βί ω ση των αν θρώ πων, της κουλ τού ρας
τους και της γλώσ σας μπο ρεί να βρεί δι κά
του στοι χεία μέ σα στη μου σι κή μας. Γι’αυ τό
ακρι βώς, πι στεύ ου με στην ει ρή νη, την ανε κτι -
κό τη τα και την ανά πτυ ξη. Η εξέ γερ ση στην
οποία συμ με τεί χα με στις αρ χές του ‘90 ήταν
εξαι ρε τι κά βί αιη και οδυ νη ρή, ει δι κά στις επι -
πτώ σεις της πά νω στους πλη θυ σμούς. Ο πό -
λε μος σε οποια δή πο τε μορ φή πρέ πει να επι -
λέ γε ται σαν τε λι κή λύ ση σε πε ρί πτω ση αυ το ά -

μυ νας. Σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις χω ρίς αμ φι βο -
λία τα μέ λη των Τi na riwen θα πο λε μού σαν ξα -
νά, αλ λά στο με τα ξύ πι στεύ ου με και ελ πί ζου -
με στην ει ρή νη, την ανε κτι κό τη τα και την ανά -
πτυ ξη.  

Από πού προέρ χε ται η μου σι κή σας; Ποι ές εί ναι

οι βα σι κές σας επιρ ρο ές- πέ ρα από την πα ρά δο -

ση των Τουα ρέγκ, τι σας ενέ πνευ σε μου σι κά; 

Ο ήχος των Ti na riwen εί ναι ένα προϊον της
ένω σης ανά με σα στη μου σι κή των Τουα ρέγκ,
η οποία παι ζό ταν με απλά πα ρα δο σια κά τύ -
μπα να, φλο γέ ρες, μο νό χορ δα και τη μο ντέρ να
ηλε κτρι κή και ακου στι κή κι θά ρα. Αυ τή εί ναι η
βά ση. Πέ ρα από αυ τά έχου με επιρ ρο ές από
το Μα ρο κι νό cha a bi, το αλ γε ρι νό cha a bi και
rai, τη μο ντέρ να βερ βέ ρι κη μου σι κή, τη μου σι -
κή της δυ τι κής Σα χά ρας, την κλασ σι κή αι γυ -
πτια κή λαϊ κή μου σι κή όπως η Ουμ Καλ σούμ,
τη σου δα νέ ζι κη μου σι κή. Υπάρ χουν ακό μα οι
επιρ ρο ές της μαύ ρης αφρι κά νι κης μου σι κής
όπως τα μπλουζ του Αλι Φαρ κά Του ρέ και τέ -
λος οι επιρ ρο ές από το δυ τι κό ροκ πε ρι λαμ βά -
νο ντας τον Τζί μι Χέ ντριξ, τον Μπομπ Ντύ λαν,
τον Μπομπ Μάρ λευ, τους Σα ντά να και πο λύ
κά ντρυ μου σι κή.         

Εχε τε πε ριο δεύ σει στην Ευ ρώ πη και εί χα τε και

αρ κε τή εμπο ρι κή επι τυ χία. Εί χε αυ τό επί δρα ση

πά νω σας και αν ναι, με ποι όν τρό πο;  

Νο μί ζω ότι η βα σι κή επί δρα ση αφο ρά τους το -
μείς της αυ το πε ποί θη σης και του κύ ρους πί σω
στην πα τρί δα. Οι άν θρω ποι μας σέ βο νταν σαν
ποι η τές, σαν αν θρώ πους που λέ νε την αλή θεια.
Αλ λά με τά την εξέ γερ ση, όταν απο φα σί σα με να
ζή σου με σα μου σι κοί, η αφρό κρε μα των Τουα -
ρέγκ άρ χι σε να μας θε ω ρεί “καλ λι τέ χνες”. Νο μί ζω
ότι το γε γο νός ότι πε ριο δεύ ου με ανα τον κό σμο,
ότι έχου με παί ξει στη σκη νή με μου σι κούς όπως
ο Σα ντά να ή ο Ρό μπερτ Πλάντ - καλ λι τέ χνες που
χαί ρουν τε ρά στιας εκτί μη σης και στη Δυ τι κή Σα -
χά ρα- έχει κά νει τον κό σμο να μας αντι με τω πί ζει
με με γα λύ τε ρο σε βα σμό. Το γε γο νός ότι μπο ρού -
με να έχου με ένα στα θε ρό ει σό δη μα από τις πε -
ριο δεί ες μας, μας έχει δώ σει μια οι κο νο μι κή στα -
θε ρό τη τα. Αλ λά πέ ρα από αυ τά οι Ti na riwen πα -
ρα μέ νουν στην ου σία τους οι ίδιοι άν θρω ποι. Στα
σί γου ρα κα νείς μας δεν πρό κει ται να με τα κο μί σει
στο Πα ρί σι, το Λος Αντζε λες, το Λον δί νο και να
κά νει ζωή ροκ σταρ. Εί μα στε πο λύ δε μέ νοι με την
πα τρί δα στην έρη μο για να κά νου με κά τι τέ τοιο.
Αυ τό εί ναι μια άμυ να ενά ντια στις αυ τα πά τες που
φέρ νει το στα ρι λί κι και η δό ξα. 

TINARIWEN
Mπλουζ της εξέγερσης

απ’την έρημο της Σαχάρας

Tο soundtrack 
της αντίστασης
ενάντια 
στην 
καταπίεση
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Mε όπλο τη μουσική ενάντια στην καταπίεση των λαών της αφρικανικής ηπείρου

Π
ή ρε πά νω από δύο μή νες σχε δόν κα θη με -
ρι νής ακρό α σης για να βγά λω από το cd
play er τους Ti na riwen και το δεύ τε ρο άλ -

μπουμ τους Αma sa ko ol. Σή με ρα, δύο και βά λε
χρό νια αρ γό τε ρα κυ κλο φο ρεί το εξί σου αξιό λο γο
τρί το τους άλ μπουμ Aman Iman (Το νε ρό εί ναι
ζωή). 

Οι Τi na riwen ανή κουν στους Τουα ρέγκ τον πε -
ρή φα νο λαό της Σα χά ρας που επί αιώ νες με τέ φε -
ρε δια μέ σου της ερή μου με τα κα ρα βά νια του
εμπο ρεύ μα τα, κουλ τού ρα και ιδέ ες από τη Με σό -
γειο στην κά τω από τη Σα χά ρα Αφρι κή και αντί -
στρο φα.  

Η μου σι κή τους εί ναι μια μί ξη μπλουζ, πα ρα δο -
σια κών άλ λα και σύγ χρο νων ρευ μά των της αφρι -
κα νι κής και πα γκό σμιας μου σι κής. Ανή κουν σε ένα
ολό κλη ρο μου σι κό ρεύ μα  που ξε κι νώ ντας στα τέ -
λη του 70 με πιο γνω στό εκ φρα στή του τον Αλι
Φαρ κά Του ρέ από το Μά λι απο κτά σή με ρα όλο και
πε ρισ σό τε ρους ακρο α τές σε όλον τον κό σμο. Η
αμε ρι κά να μαύ ρη τρα γου δί στρια Μπριτζγουό τερ
τρα γού δη σε πριν από μια εβδο μά δα τα μπλουζ
στο Λυ κα βη τό συ νο δευό με νοι από μου σι κούς από
το Μά λι. 

Οι Τi na riwen όμως εί ναι κά τι πα ρα πά νω από
μου σι κοί. Δη μιουρ γή θη καν το 1982 σε στρα τό πε -
δο προ σφύ γων στη Λι βύη. Ηταν οι εκ φρα στές μι -
ας νε ο λαι ί στι κης  εξέ γερ σης που σά ρω σε τις χώ -
ρες της Βό ρειας Αφρι κής τις δε κα ε τί ες του ‘80 και
του ‘90 και πή ρε τη μορ φή της ενα ντί ω σης στον
"εξα ρα βι σμό" της βερ βέ ρι κης κουλ τού ρας. 

Στη ρί ζα αυ τής της εξέ γερ σης βρί σκο νταν η
ανερ γία, η φτώ χεια και ο κοι νω νι κός απο κλει σμός
που υπέ φε ραν οι Βέρ βε ροι, οι αυ τό χθο νες, νο μά -
δες και αγρό τες επί το πλεί στον κά τοι κοι ολό κλη -
ρης αυ τής της πε ριο χής. Ενώ έπαι ξαν ση μα ντι κό
ρό λο σε όλους τους αγώ νες ενά ντια στη γαλ λι κή
αποι κιο κρα τία, με τά από από τη δη μιουρ γία των
νέ ων ανε ξάρ τη των κρα τών βρέ θη καν να απει λού -
νται από οδυ νη ρές αλ λα γές. Ο συν δια σμός κα πι -
τα λι στι κών μορ φών αγρο τι κής ανά πτυ ξης και η
ανα κά λυ ψη πε τρε λα ϊ κών πη γών με τάλ λα ξε τη ζωή
στο Μα ρό κο, τη Λι βυή, την Αλ γε ρία, τη Σα χά ρα.  

Δε κά δες χι λι ά δες άν θρω ποι ανα γκά στη καν να
εγκα τα λεί ψουν τη νο μα δι κή ζωή που έκα ναν για
αιώ νες στη Σα χά ρα. Ολό κλη ρη η νέα γε νιά ανα -
γκά στη κε να με τα να στεύ σει στις με γά λες πό λεις
της βό ρειας Αφρι κής και στη Γαλ λία. Το 1973 σε
όλα αυ τά ήρ θε να προ στε θεί και η με γα λύ τε ρη ξη -
ρα σία του αιώ να. Ολό κλη ρες φυ λές από το βό -
ρειο Μά λι έφυ γαν να γλυ τώ σουν προς τις γει το νι -
κές Αλ γε ρία και Λι βυή.  

Ανά με σά τους και οι Ti na riwen, οι οποί οι το
1990 συμ με τεί χαν στο αντάρ τι κο κί νη μα ενά ντια
στις κυ βερ νή σεις του Μά λι και του Νί γη ρα για τί
εξε δίω καν από τις πε ριο χές τους και δο λο φο νού -
σαν τους Βερ βέ ρους. Η μου σι κή τους έγι νε το σά -
ου ντρακ αυ τού του αγώ να. Το μου σι κό στυλ που
καλ λι έρ γη σαν τό τε και στα με τέ πει τα χρό νια απέ -
κτη σε και όνο μα- "Ti souma ren" -που με τα φρά ζε ται
ελεύ θε ρα σε μου σι κή  των άνερ γων φτω χών προ -
σφύ γων από το Μά λι. 

Στις δι πλα νές στή λες ακο λου θεί μια συ νέ ντευ ξη
που έδω σαν την άνοι ξη οι Ti na riwen στην Bρε τα νι -
κή εφη με ρί δα So cia list Wor ker.

Γιώρ γος Πίτ τας  
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Σ
υ γκλο νι σμό και συ γκί νη ση ένοιω σαν οι δε κά δες
ελ λη νο κύ πριοι και τουρ κο κύ πριοι που συμ με -
τεί χαν στις εκ δη λώ σεις μνή μης και τι μής για τα

αθώα θύ μα τα των πο λέ μων στην Κύ προ, που ορ γά νω -
σε η «Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο-Κύ προς», σε
συ νερ γα σία με 16 ορ γα νώ σεις και ακτι βι στές. 

Οι εκ δη λώ σεις φέ τος συ νέ πε σαν με μια ιστο ρι κή
συ γκυ ρία, τις απο κα λύ ψεις για ομα δι κούς τά φους,
ε/κ και τ/κ, τις εκτα φές λει ψά νων και τη πα ρά δο ση
τους στους συγ γε νείς.

Οι απο κα λύ ψεις αυ τές δεν εί ναι πα ρά μό νο μι κρό
μέ ρος της τρα γι κής πραγ μα τι κό τη τας που συν θέ τει
το κυ πρια κό πρό βλη μα. 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
των αντί πα λων 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 με ρι ές με θύ μα τα αμά χους 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.

Mήνυμα

Αυ τό ήταν και το μή νυ μα που βγή κε μέ σα από
την πρώ τη εκ δή λω ση που έγι νε στο Inter col le ge
στις 25 Ιο υ λίου. Πε ρισ σό τε ρα από 150 άτο μα πα -
ρα κο λού θη σαν με συ γκλο νι σμό και βα θιά συ γκί -
νη ση τους ομι λη τές, που στη πλειο ψη φία τους
ήταν συγ γε νείς αγνο ου μέ νων ή επι βι ώ σα ντες από
ομα δι κές δο λο φο νί ες κι από τις δύο κοι νό τη τες
που κα τέ θε σαν τις εμπει ρί ες τους. 

Ακου σαν τον Πέ τρο Σου που ρή από το Πα λαί κυ θρο
που τό τε ήταν μό λις 9 χρό νων να πε ρι γρά φει πως νί -
κη σε τον πό νο από την απώ λεια των γο νιών και των

συγ γε νών του στη ομα δι κή σφα γή 19 ελ λη νο κυ πρί ων
αμά χων, και τα τραύ μα τα στο παι δι κό του σώ μα και
τη ψυ χή για να δι δά ξει στα δι κά του παι διά να αγω νί -
ζο νται για την ει ρή νη και να σέ βο νται τους άλ λους.
Ακου σαν τον Χου σείν Ακαν σόι από τη Μά ρα θα που
τό τε  ήταν 17 χρό νων να πε ρι γρά φει πώς έχα σε 30
στε νούς συγ γε νείς του στη ομα δι κή σφα γή 95 τουρ -
κο κυ πρί ων αμά χων και πώς νί κη σε τον πό νο και την
ορ γή που του προ κά λε σε η θέα των απο κε φα λι σμέ -
νων κορ μι ών των αδελ φών του και έγι νε ένα μα χη τι -
κός αγω νι στής της ει ρή νης και της επα να προ σέγ γι -
σης. Στο ίδιο πνεύ μα μί λη σαν και οι άλ λοι ομι λη τές
αλ λά και όσοι το πο θε τή θη καν από το ακρο α τή ριο. 

Yπάρ χουν πολ λά που ακού στη καν στην εκ δή λω ση
-συ ζή τη ση και απο τους αλ λους ομι λη τές που εί ναι
συ γκλο νι στι κά, όπως η πα ρου σί α ση της φω το γρα φί -
ας με τους μα θη τές της τρί της Δη μο τι κού απο το
χω ριό Μά ρα θα απο τους οποί ους επι βί ω σε μό νο
ένας. Ενας απο τους ομι λη τές εί ναι γιός ε/κ αγνο ού -
με νου ο οποί ος πα ρέ λα βε τα οστά του πα τέ ρα του
με τά απο 33 χρό νια και η κη δεία έγι νε ανά με σα στις
δυο εκ δη λώ σεις (Πα ρα σκευή 27/7) και δεν δέ χτη κε
να βγά λει επι κή δειο κά ποιος υπουρ γός όπως έγι νε
σε όλες τις άλ λες πε ρι πτώ σεις. Mια τουρ κο κύ πρια
που εί ναι εγ γό νι ενός τουρ κο κύ πριου που δο λο φο νή -
θη κε το 1964 ενώ επέ στρε φε σπί τι του με το τα ξί,
μας δι ά βα σε ένα κεί με νο, όπως και η Λευ λά Κι ράλπ
που ο άντρας της ήταν ανά με σα στους 83 τ/κ που

δο λο φο νη θη καν στη Τό χνη λί γες μό νο μέ ρες με τά το
γά μο τους. Τώ ρα έχει εντο πι στεί και το ση μείο που
πι θα νό να εί ναι θα μέ νη μια ομά δα απο αυ τούς τους
τουρ κο κύ πριο υς.

Aλήθεια

Κοι νή ήταν και η δια πί στω ση ότι πρέ πει επι τέ -
λους να ακου στεί η αλή θεια για αυ τά τα εγκλή μα -
τα και να κα τα δι κα στούν αυ τοί που τα έκα ναν.
«Δεν ζη τά με να στη θούν δι κα στή ρια για να τους
δι κά σουν» όπως λέ ει η δια κή ρυ ξη που υιο θέ τη σαν
οι ορ γα νω τές των εκ δη λώ σε ων, «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. Πρέ πει 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». 

Αυ τό ακρι βώς ήταν και το πε ριε χό με νο της δεύ τε -
ρης εκ δή λω σης που έγι νε το Σάβ βα το 28 Ιο ύ λη.
Εβδο μή ντα Ελ λη νο κύ πριοι και Τoυρ κο κύ πριοι με λε -
ω φο ρείο αλ λά και ιδιω τι κά αυ το κί νη τα ξε κί νη σαν το
πρωί από το Λή δρα Πά λας για να επι σκε φτούν τον
ομα δι κό τά φο στην πε ριο χή Πα ρισ σι νού. Εκεί, δια βά -
στη κε η κοι νή δια κή ρυ ξη ενώ η δη μο σιο γρά φος Σε -
βγκιο ύλ Ου λου τάγ εξή γη σε πώς βρέ θη καν θαμ μέ νοι
στους ομα δι κούς τά φους της πε ριο χής, Τουρ κο κύ -
πριοι από το Καϊ μα κλί και την Ομορ φί τα. Στη συ νέ -
χεια ο κό σμος, σιω πη λά, έσκυ βε απο θέ το ντας στον
χώ ρο για σε μί, τρια ντά φυλ λα και γα ρύ φαλ λα. Την
αμή χα νη σιω πή έσπα σε το σύν θη μα που φώ να ξε κά -
ποιος και το επα νέ λα βαν όλοι «Να εί ναι ο τε λευ ταί -
ος!» (ομα δι κός τά φος).

Το κομ βόι ει ρή νης στη συ νέ χεια κα τευ θύν θη κε
προς το οδό φραγ μα του Αγ. Δο με τί ου με προ ο ρι σμό
τον ομα δι κό τά φο Ελ λη νο κυ πρί ων στο χω ριό Πα λαί -
κυ θρο. Στην τ/κ πλευ ρά του οδο φράγ μα τος, αστυ νο -
μι κοί ανέ κο ψαν το λε ω φο ρείο ανα κοι νώ νο ντας πως
δεν θα επι τρε πό ταν στους ε/κ επι βά τες να πε ρά σουν. 

Απο φα σί στη κε τό τε να πραγ μα το ποι η θεί δια μαρ -

τυ ρία λί γα μέ τρα μα κριά από το τ/κ οδό φραγ μα. Πα -
ρα τα χθή κα με στην άκρη του δρό μου με το πα νό, χει -
ρο κρο τού σα με ρυθ μι κά και φω νά ζα με συν θή μα τα
στα τούρ κι κα και ελ λη νι κά «Στην Κύ προ την ει ρή νη
κα νείς δεν στα μα τά». Οι ελ λη νο κύ πριοι πα ρα δώ σα με
στους Τουρ κο κύ πριο υς συ ντρό φους μας τα λου λού -
δια για να τα κα τα θέ σουν εκ μέ ρους μας στον ομα δι -
κό τά φο. Τα αυ το κί νη τα που περ νού σαν, στα μα τού -
σαν για λί γο έπαιρ ναν τη δια κή ρυ ξή μας κι εκ φρά ζα -
νε την αλ λη λεγ γύη τους.

Στη συ νέ χεια οι τ/κ σύ ντρο φοι δι έ σχι σαν το οδό -
φραγ μα κρα τώ ντας το πα νό των εκ δη λώ σε ων, νοί -
κια σαν λε ω φο ρείο και τρά βη ξαν προς το Πα λαί κυ -
θρο όπου άφη σαν λου λού δια και στε φά νια στο χώ ρο
του ομα δι κού τά φου.

Ηταν συ γκλο νι στι κές εκ δη λώ σεις γε μά τες συ ναι -
σθη μα τι κή φόρ τι ση ακό μη και για μας που ξέ ρα με και
μι λού σα με για αυ τά τα εγκλή μα τα αλ λα εί ναι πο λύ δι -
α φο ρε τι κό να βρε θείς εκεί, πά νω απο τους τά φους,
στα πη γά δια που πέ τα ξαν τα άψυ χα κορ μιά τό σων
αθώ ων αν θρώ πων. Το θέ μα έχει ανοί ξει για τα κα λά
και εί ναι σί γου ρο ότι θα παί ξει ση μα ντι κό ρό λο στις
εξε λί ξεις γύ ρο απο το κυ πρια κό την επό με νη πε ρίο δο.

Το γε γο νός ότι ήταν η πρώ τη φο ρά που συ νερ γά -
στη καν τό σες ορ γα νώ σεις (ξε κι νή σα με 6 και φτά σα -
με 16) για να πε τύ χουν αυ τές οι εκ δη λώ σεις δεί χνει
πραγ μα τι κά το πό σο με γά λες εί ναι οι δυ να τό τη τες
για να χτί σου με ένα μα ζι κό κί νη μα στην Kύ προ ενά -
ντια στον πό λε μο και τον εθνι κι σμό.

Για όσους συμ με τεί χαν φέ τος στις εκ δη λώ σεις
μνή μης η εμπει ρία ήταν μο να δι κή. Τε λι κά εκεί νο που
μέ νει δεν εί ναι ού τε η αντι με τώ πι ση από τα ΜΜΕ που
έθα ψαν τις εκ δη λώ σεις, ού τε η απα γό ρευ ση των τ/κ
αρ χών αλ λά ού τε και το γε γο νός ότι απου σί α ζαν τα
με γά λα κόμ μα τα και ορ γα νώ σεις κι από τις δύο
πλευ ρές, αλ λά το μή νυ μα αυ τών των εκ δη λώ σε ων
που αντα πο κρί νε ται στα αι σθή μα τα χι λιά δων απλών
Ε/κ και Τ/κ που συ μπυ κνώ νε ται σε αυ τό που ακού με
συ νέ χεια και στις δυο πλευ ρές. «Να μη ξα να ζή σου με
πα ρό μοιες εμπει ρί ες εμείς και τα παι διά μας». 

Φαίδωνας Bασιλειάδης

KOINEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ EΛΛHNOKYΠPIΩN-TOYPKOKYΠPIΩN OPΓANΩΣE 

H ΣYMMAXIA ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO-KYΠPOΣ

«Aυτοί οι ομαδικοί τάφοι
να είναι οι τελευταίοι!»

Eλληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης από 25-28 Iούλη, που οργάνωσε 
η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Kύπρος στο Intercollege (φωτό κάτω) και στους ομαδικούς τάφους των θυμάτων του πολέμου



 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 Xατζάρας

ΠEIPAIAΣ

TETAPTH 1/8 Eργατικό Kέντρο 7.30μμ
Bενεζουέλα - Που πάει η Eπανάσταση;

 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

XANIA

ΔEYTEPA 6/8 
καφέ Γωνιά των Aγγέλων 8.30μμ
Παλαιστίνη - H Aντίσταση στην Γάζα
Oμιλητής: Σεραφείμ Pίζος

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

ΠEPIΣTEPI

ΠEMΠTH 22/8 Aλσος Περιστερίου 7μμ
Λένιν και Στάλιν
Oι δύο τακτικές απέναντι στην Σοσιαλδη-
μοκρατία
Oμιλήτρια: Λίλιαν Mπουρίτη

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

EΞAPXEIA

TETAPTH 29/8 
Kόμμα, τάξη, κίνημα
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος

ΠETPAΛΩNA

TETAPTH 29/8
Bενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;

ΓAΛATΣI

TETAPTH 5/9 Πινακοθήκη
Tο ενιαίο Mέτωπο - Oδηγός δράσης για
την ενότητα της Aριστεράς

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.........................................................

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

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

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

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

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το

ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA

Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας

Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας

Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.

Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:

Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης

e-mail: er ga ti ki@ote net.gr

Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια 

τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 

Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 

TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να 

Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

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

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

Φειδίου 14-16 

(πίσω από Tιτάνια-Pεξ)

τηλ.2105247584

marxistiko@yahoo.gr
Tο Mαρξιστικό Bιβλιοπώλειο 
θα παραμείνει κλειστό 10-20 Aυγούστου.
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O Mαγγίνας ονειρεύεται επιθέσεις στην ασφάλιση

Tα δώρα 
του Kεφαλογιάννη
αποθράσυναν 
τους εφοπλιστές

24ΩPH AΠEPΓIA ΣTHN ΓΓET

Oχι στην ιδιωτικοποίηση
της έρευνας

Στην συ νέ ντευ ξη που έδω σε στην «Κυ ρια κά τι κη Ελευ θε ρο τυ πία»
της 28 Ιο ύ λη ο υπουρ γός Απα σχό λη σης Μαγ γί νας δη λώ νει το εξής:
«Εχω πά ντως την άπο ψη ότι η ανα μόρ φω ση του ασφα λι στι κού μας
συ στή μα τος θα εί ναι από τα πρώ τα νο μο σχέ δια που θα φέ ρει η κυ -
βέρ νη ση στη βου λή με τά τις εκλο γές.» Και σε ένα άλ λο ση μείο της
συ νέ ντευ ξης δη λώ νει ότι «η αντα πό κρι ση στην προ σπά θεια εκ μαίε υ -
σης δε σμεύ σε ων ότι δεν θα αυ ξη θούν τα όρια ηλι κίας για τη συ ντα -
ξιο δό τη ση θα κα τα γρα φό ταν ως έλ λει ψη σο βα ρό τη τας». Με αυ τό
το πλευ ρό να κοι μά ται, θα μπο ρού σε να εί ναι η σύ ντο μη απά ντη ση. 

Το 2001 η προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης Ση μί τη να πε ρά σει τη νε -
ο φι λε λεύ θε ρη «με ταρ ρύθ μι ση του ασφα λι στι κού» κα τέρ ρευ σε με
τις γε νι κές πα νερ γα τι κές απερ γί ες του Απρί λη και του Μάη εκεί νης
της χρο νιάς. Από κει ξε κί νη σε η αντί στρο φη μέ τρη ση για τον Ση μί -
τη. Η ΝΔ ήρ θε στην κυ βέρ νη ση δί νο ντας την υπό σχε ση στην άρ χου -
σα τά ξη ότι θα προ χω ρή σει εκεί που δεν τα κα τά φε ρε ο Ση μί της. Τα
σχέ διά της ανα τρά πη καν από την αντί στα ση των ερ γα ζό με νων. Ο
νό μος που πέ ρα σε ο Αλο γο σκού φης το 2005 για το ασφα λι στι κό

των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων, ο «πι λό τος» για μια συ νο λι κή επί θε ση στο
ασφα λι στι κό, έχει μεί νει στα χαρ τιά με τά την απερ γία διαρ κεί ας των
ερ γα ζό με νων στις τρά πε ζες εκεί νη τη χρο νιά. 

Ο Τσι του ρί δης δια δέ χθη κε τον Πα να γι ω τό που λο στο υπουρ γείο
Ερ γα σί ας για να δώ σει νέα «ώθη ση» στα αντερ γα τι κά σχέ δια για το
ασφα λι στι κό. Βυ θί στη κε στο σκάν δα λα της κερ δο σκο πι κής φού -
σκας των δο μη μέ νων ομο λό γων που τί να ξαν στον αέ ρα τα απο θε -
μα τι κά των τα μεί ων. Αν νο μί ζει τώ ρα η κυ βέρ νη ση ότι οι ερ γα ζό με -
νοι θα δε χτούν να κά νουν θυ σί ες την στιγ μή που τα αρ πα κτι κά της
αγο ράς λε η λα τούν τα τα μεία τους, τό τε πράγ μα τι πά σχει από έλ λει -
ψη σο βα ρό τη τας. 

Δεν χρειά ζε ται, όμως, να πε ρι μέ νου με με το «όπλο πα ρά πό δα»
για τη στιγ μή που η όποια επό με νη κυ βέρ νη ση θα απο φα σί σει να
ανοί ξει ξα νά το μέ τω πο του ασφα λι στι κού. Εχου με να ορ γα νώ σου -
με τους αγώ νες μας από τώ ρα. Στη δια δή λω ση της ΔΕΘ θα δια δη -
λώ σου με ενά ντια στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ, και στα σχέ διά της για το
ασφα λι στι κό. Οσο πιο πε τυ χη μέ νη εί ναι αυ τή η δια δή λω ση, από τό -
σο κα λύ τε ρες θέ σεις θα δώ σου με τη μά χη σε όλα τα μέ τω πα. 

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

Στις αρ χές του κα λο και ριού ο Κε φα λο γιάν νης, υπουρ γός
Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας, εί χε πα ρου σιά σει με τυ μπα νο κρου σί -
ες συ γκρι τι κούς πί να κες με τι μές ει σι τη ρί ων για τις ακτο -
πλο ϊ κές γραμμές για να απο δεί ξει πως η «απε λευ θέ ρω ση»
έφε ρε μεί ω ση των ει σι τη ρί ων. Από τό τε εί χαν πέ σει βρο χή
οι δια ψεύ σεις από φο ρείς των νη σιών, συν δι κά τα και
απλούς τα ξι διώ τες για την «μα γι κή ει κό να» που πα ρου σί α ζε
ο υπουρ γός. Από την 1 Ιο ύ νη οι εφο πλι στές επέ βα λαν αυ ξή -
σεις στις τι μές των ει σι τη ρί ων της οι κο νο μι κής θέ σης ως
και 20%. 

Τώ ρα, αυ τή η κα τά στα ση έχει φτά σει τα όρια της ανοι -
χτής πρό κλη σης. 

Πρω τα γω νι στής, για άλ λη μια φο ρά εί ναι ο γνω στός εφο -
πλι στής Αγού δη μος. Την Πα ρα σκευή 21 Ιο ύ λη ανα κοί νω σε
αυ ξή σεις στα ναύ λα για τα σα πιο κά ρα βά του που φτά νουν
μέ χρι και το 60%. Να με ρι κά πα ρα δείγ μα τα. Η τι μή του ει σι -
τη ρίου οι κο νο μι κής θέ σης από Πει ραιά για Ικα ρία με το
υπέρ γη ρο «Μι λέ να» (39 ετών πλοίο) πή γε από τα 23 στα 37
ευ ρώ. Και για αυ το κί νη το από 87 ευ ρώ στα 105 ευ ρώ. Οι δή -
μοι Αγ. Κη ρύ κου, Ευ δή λου και Ρα χών της Ικα ρίας έστει λαν
επι στο λή στον Κε φα λο γιάν νη όπου το νί ζουν ότι «εί ναι απα -
ρά δε κτο από κά θε άπο ψη να υπάρ χει ει σι τή ριο οι κο νο μι κής
θέ σης στα 37 ευ ρώ τη στιγ μή που το ημε ρο μί σθιο δεν ξε -
περ νά τα 30 ευ ρώ.» Από Πει ραιά για Ρό δο με το «Ρο δάν θη»
ένα ακό μα από τα «κα μά ρια» του Αγού δη μου το ει σι τή ριο
πή γε από 42 ευ ρώ στα 55,40. Να ση μειώ σου με επί σης ότι ο
συ γκε κρι μέ νος εφο πλι στής επι δο τεί ται για τα σα πιο κά ρα βά
του. Για κά θε δρο μο λό γιό τους η επι δό τη ση φτά νει και τα
8.000 ευ ρώ. Την ίδια στιγ μή τα πλη ρώ μα τα των πλοί ων του
δου λεύ ουν με εξο ντω τι κούς ρυθ μούς κι άθλιες συν θή κες. 

Το 2001 η κυ βέρ νη ση
του Ση μί τη ψή φι σε το
νό μο για την «απε λευ θέ -
ρω ση» των ακτο πλο ϊ κών
συ γκοι νω νιών, ένα με -
γά λο δώ ρο στους εφο -
πλι στές. Από τό τε, μέ χρι
το Μάη του 2006 οι τι -
μές των ει σι τη ρί ων στις
ακτο πλο ϊ κές συ γκοι νω -
νί ες έχουν αυ ξη θεί κα τά
250%. Ακο λού θη σε η
«απε λευ θέ ρω ση» των τι μών των ει σι τη ρί ων και στην οι κο νο -
μι κή θέ ση, από τη ΝΔ για να μην αφή σει κι αυ τή πα ρα πο νε -
μέ νους τους εφο πλι στές. Από τό τε, λοι πόν, οι τι μές των ει σι -
τη ρί ων έχουν αυ ξη θεί άλ λες τρεις φο ρές. Οι εφη με ρί δες και
τα κα νά λια έχουν αυ τές τις μέ ρες, που κο ρυ φώ νε ται το κύ -
μα των κα λο και ρι νών αδειών, ρε πορ τάζ για το πό σο δυ σβά -
κτα κτο εί ναι το κό στος των ει σι τη ρί ων, που μπο ρεί να «φά ει»
σε πολ λές πε ρι πτώ σεις το επί δο μα της άδει ας. Για πα ρά -
δειγ μα για τη με τα κί νη ση μι ας τε τρα με λούς οι κο γέ νει ας
προς τη Κρή τη μπο ρεί να χρεια στούν μέ χρι και 500 ευ ρώ. 

Υπο τί θε ται επί σης, ότι η «απε λευ θέ ρω ση» και ο αντα γω νι -
σμός θα έφερ ναν πε ρισ σό τε ρα και κα λύ τε ρα πλοία στις
ακτο πλο ϊ κές γραμ μές. Κι όμως. Από τα πε ρί που 90 πλοία
που εξυ πη ρε τού σαν αυ τές τις γραμ μές το 2005, το 2006 ο
αριθ μός έπε σε στα 77. Από την άλ λη, τα κέρ δη των εφο πλι -
στι κών εται ρει ών γνω ρί ζουν και νούρ γι ες δό ξες. Για πα ρά -
δειγ μα, τα κα θα ρά κέρ δη της ΑΝΕΚ αυ ξή θη καν κα τά 114$
το 2006 και έφτα σαν στα 21,5 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ, ένα ντι 10
εκα τομ μύ ρια την προ η γού με νη χρο νιά. Η Blue Star εί χε αύ -
ξη ση 24,4% δη λα δή 21,76 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ. 

Από τον Σε πτέμ βρη θα δώ σου με τη δι κιά μας απά ντη ση
στην κυ βέρ νη ση των πυρ κα γιών και των εφο πλι στών. Ξε κι -
νώ ντας από τη δια δή λω ση της ΔΕΘ στις 8 Σε πτέμ βρη στην
Θεσ σα λο νί κη.  

Σ
ε 24ωρη απερ γία κα τέ βη καν την Τρί -
τη 31 Ιο ύ λη οι ερ γα ζό με νοι στη Γε νι -
κή Γραμ μα τεία Ερευ νας Τε χνο λο γί ας

(ΓΓΕΤ) με τά από από φα ση της γε νι κής τους
συ νέ λευ σης. Η απερ γία ήταν η άμε ση απά -
ντη ση στην προ κλη τι κή κί νη ση της κυ βέρ -
νη σης να βά λει για συ ζή τη ση στην επι τρο πή
της βου λής του νο μο σχέ διο για την έρευ να. 

Οι υπάλ λη λοι της ΓΓΕΤ έκα ναν πι κε το -
φο ρία τη μέ ρα της απερ γί ας έξω από τη
βου λή. Οπως μας εί πε ο Ευ θύ μης Σα κελ -
λα ρίου πρό ε δρος του Ενιαί ου Συλ λό γου
Υπαλ λή λων ΓΓΕΤ «Το νο μο σχέ διο όπως
κα τε βαί νει τώ ρα εί ναι ακό μα χει ρό τε ρο
από τις αρ χι κές εκ δο χές που μας εί χε πα -
ρου σιά σει η κυ βέρ νη ση για να κερ δί σει
χρό νο. Μας εί χαν υπο σχε θεί, με τά από τις
αντι δρά σεις μας,  για πα ρά δειγ μα ότι δεν
θα θι γούν οι 70 συμ βα σιού χοι συ νά δελ φοι
που ερ γά ζο νται στην ΓΓΕΤ. Αυ τή η υπό -
σχε ση δεν υλο ποιεί ται από το πα ρόν νο μο -

σχέ διο. Επί σης πε ρι κό πτει ακό μα πε ρισ σό -
τε ρες αρ μο διό τη τες από την ΓΓΕΤ. Το νο -
μο σχέ διο θα συ ζη τη θεί σε δυο συ νε δριά -
σεις στις 21 και 22 Αυ γού στου και προ σα -
να το λι ζό μα στε σε απερ για κές κι νη το ποιή -
σεις και άλ λες κι νή σεις». 

Η κυ βέρ νη ση εί χε πρω το φέ ρει στη δη μο -
σιό τη τα το νο μο σχέ διο για την έρευ να από
τις αρ χές του 2007. Εί ναι ένα νο μο σχέ διο
ιδιω τι κο ποί η σης της ΓΓΕΤ, της έρευ νας στα
πα νε πι στή μια, που πά ει χέ ρι χέ ρι με το νό -
μο πλαί σιο της Γιαν νά κου και την συ νο λι κή
προ σπά θεια για την ιδιω τι κο ποί η ση της παι -
δεί ας. Τα νέα όρ γα να που δη μιουρ γεί προ -
βλέ πε ται να στε λε χω θούν από εκ προ σώ -
πους του «επι χει ρη μα τι κού κό σμου» και της
κυ βέρ νη σης «ανα λό γων προ σό ντων» φυ σι -
κά. Γι’ αυ τό το έχουν κα τα δι κά σει και οι φοι -
τη τές και οι πα νε πι στη μια κοί της ΠΟΣ ΔΕΠ. 

Η Ευ αγ γε λία Σο φού λη, γραμ μα τέ ας του
Συλ λό γου, εί χε δη λώ σει στην Ερ γα τι κή Αλ -
λη λεγ γύη της 11 Απρί λη στη διάρ κεια της

προ η γού με νης φά σης των κι νη το ποιή σε ων
των ερ γα ζό με νων: «Η ΓΓΕΤ εί ναι ο υπεύ θυ -
νος φο ρέ ας για το σχε δια σμό και την υλο -
ποί η ση της έρευ νας στην Ελ λά δα. Χρη μα -
το δο τού με δη λα δή όλα τα ερευ νη τι κά προ -
γράμ μα τα που γί νο νται από Πα νε πι στή μια,
ερευ νη τι κά κέ ντρα και επι χει ρή σεις. Επο -
πτεύ ου με 16 ερευ νη τι κά κέ ντρα σε όλη την
Ελ λά δα, όπως το Πα στέρ που φτιά χνει εμ -
βό λια ή τον Δη μό κρι το. 

Το υπουρ γείο Ανά πτυ ξης προ σπα θεί να
πε ρά σει ένα νέο νο μο σχέ διο που στην ου -
σία ιδιω τι κο ποιεί τον τρό πο δια χεί ρι σης των
ερευ νη τι κών προ γραμ μά των. Τα παίρ νει
από τη ΓΓΕΤ και ιδρύ ει έναν ιδιω τι κό φο ρέα
ο οποί ος δεν ξέ ρου με πως θα διοι κεί ται,
πως θα ελέγ χε ται, ποιοι θα εί ναι υπεύ θυ νοι.
Παίρ νει από το δη μό σιο την έρευ να και την
πη γαί νει σε χέ ρια που τα ίδια θα δια χει ρί ζο -
νται την έρευ να, τα ίδια θα παίρ νουν και τις
επι δο τή σεις.»

Για την μετακίνηση

μιας τετραμελούς

οικογένειας 

στην Kρήτη μπορεί 

να χρειαστούν 

έως και 500 ευρώ

Oι εργαζόμενοι στη ΓΓET είχαν κάνει απεργία και πορεία 

μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις στις 28 Mάρτη



χώ ρας, η κυ βέρ νη ση εί χε χρό νο και χρή μα. Aπό τη στιγ μή, όμως,
που η αυ λαία των Oλυ μπια κών έπε σε, έπε σε και νέο κύ μα λι τό τη -
τας και πε ρι κο πών.

Eί ναι η ώρα το κί νη μα που ξε δι πλώ θη κε το προ η γού με νο διά στη -
μα ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή, να ξα να βγεί στους δρό -
μους ακό μα πιο μα ζι κά και απο φα σι στι κά. Eί ναι η στιγ μή όλοι όσοι
ξε ση κώ θη καν ενά ντια στο ξε πού λη μα της παι δεί ας και της υγεί ας,
όλοι όσοι πά λε ψαν ενά ντια στα σκάν δα λα των ομο λό γων, των υπο -
κλο πών, των βα σα νι σμών και των απα γω γών, όλοι όσοι πά λε ψαν
για αυ ξή σεις και προ σλή ψεις ενά ντια στη λι τό τη τα και τις πε ρι κο -
πές, να ξε ση κω θούν και πά λι ενά ντια την εγκλη μα τι κή πο λι τι κή της

κυ βέρ νη σης προς το πε ρι βάλ λον.
H πρώ τη μα ζι κή απά ντη ση του κι νή μα τος μπο ρεί και πρέ πει να

δο θεί στις 8 Σε πτέμ βρη στη δια δή λω ση στη Διε θνή Eκ θε ση Θεσ σα -
λο νί κης. Eκεί που ο Kα ρα μαν λής θα μοι ρά ζει ψεύ τι κες προ ε κλο γι -
κές υπο σχέ σεις ενώ πα ράλ λη λα θα δί νει όρ κους πί στης και αφο σί -
ω σης στους βιο μη χά νους, τους εφο πλι στές, τους με γα λο ερ γο λά -
βους και τους τρα πε ζί τες. Mπο ρού με όχι μό νο να τους χα λά σου με
τη φι έ στα, αλ λά και να ανοί ξου με το δρό μο να απαλ λα γού με μια
και κα λή από το κα τα στρο φι κό σύ στη μά τους.

Λένα Bερδέ

Tα “ακραία και ρι κά φαι νό με να” εί ναι
πραγ μα τι κά. Aυ τό που δεί χνουν, όμως, εί -
ναι την άλ λη όψη του συ στή μα τος που η
κυ βέρ νη ση εξυ πη ρε τεί. Tα δύο κύ μα τα
καύ σω να που σά ρω σαν τη νο τιο α να το λι -
κή Eυ ρώ πη το τε λευ ταίο διά στη μα και
που κα τά γε νι κή ομο λο γία έχουν με γά λο
με ρί διο στις πυρ κα γι ές τό σο προ κα λώ -
ντας τις όσο και δυ σκο λεύ ο ντας τις συν -
θή κες πυ ρό σβε σης, εί ναι οι πρώ τες εν δεί -
ξεις για τις κα τα στρο φι κές συ νέ πει ες της
κλι μα τι κής αλ λα γής.

Δεν εί ναι, βέ βαια, η πρώ τη χρο νιά που
ση μειώ νο νται υψη λές θερ μο κρα σί ες στη
χώ ρα μας. Σχε δόν κά θε κα λο καί ρι τα τε -
λευ ταία χρό νια έχου με συ νη θί σει να περ -
νά με από ένα του λά χι στον κύ μα καύ σω -
να. Eί ναι η πρώ τη χρο νιά, όμως, που ο
καύ σω νας χτύ πη σε δύο φο ρές σε διά στη -
μα μό λις ενός μή να και εί ναι η πρω τη
χρο νιά που άγ γι ξε τους 45 και 47 βαθ -
μούς Kελ σίου για τό σες πολ λές ημέ ρες
και τις δύο φο ρές.

Tην ίδια στιγ μή που ο καύ σω νας έπλη -

ξε εμάς και τη γει το νιά μας -η Oυγ γα ρία
θρη νεί ήδη 500 νε κρούς, η Pου μα νία 30-
η Aγ γλία βρέ θη κε αντι μέ τω πη με πρω το -
φα νείς πλημ μύ ρες που άφη σαν 350 χι λι ά -
δες αν θρώ πους χω ρίς πό σι μο νε ρό και 45
χι λι ά δες σπί τια χω ρίς ρεύ μα για πολ λές
ημέ ρες. Δεν ήταν τυ χαία πε ρι στα τι κά.

H τε λευ ταία Eκ θε ση της Δια κυ βερ νη τι -
κής Eπι τρο πής του OHE για την Kλι μα τι -
κή Aλ λα γή που δη μο σιεύ τη κε τον πε ρα -
σμέ νο Φλε βά ρη προ ει δο ποιού σε για τα
όλο και πιο ακραία και απρό βλε πτα και ρι -
κά φαι νό με να που θα αντι με τω πί σου με
λό γω της υπερ θέρ μαν σης του πλα νή τη.
Aυ ξη μέ νος αριθ μός τυ φώ νων, λιώ σι μο
πά γων, πλημ μύ ρες, ξη ρα σί ες, πυρ κα γι ές,
ερη μο ποί η ση ολό κλη ρων πε ριο χών, λει -
ψυ δρία, πεί να. Oι προ βλέ ψεις της έκ θε -
σης έχουν αρ χί σει να γί νο νται πραγ μα τι -
κό τη τα.

Για να αντι με τω πι στεί το φαι νό με νο του
θερ μο κη πίου που προ κα λεί τα ακραία
και ρι κά φαι νό με να, συ νέ χι ζαν οι επι στή -
μο νες, πρέ πει όλα τα κρά τη να μειώ σουν

τις εκ πο μπές του διο ξει δί ου του άν θρα κα
από 50% έως και 85% μέ χρι το 2050. Kα -
μιά κυ βέρ νη ση όμως δεν δε σμεύ ε ται σε
αυ τόν, ού τε και σε κα νέ ναν άλ λο, στό χο.
Aκό μα και το Πρω τό κολ λο του Kυ ό το που
ήταν πο λύ πί σω των ανα γκών αλ λά υπο τί -
θε ται πως απο τε λού σε ένα πρώ το βή μα
στη μεί ω ση των εκ πο μπών αε ρί ων του
θερ μο κη πίου, έχει κα ταρ ρεύ σει. Kα μιά
κυ βέρ νη ση δεν εί ναι δι α τε θει μέ νη να συ -
γκρου στεί με τα συμ φέ ρο ντα των πο λυε -
θνι κών του πε τρε λαί ου, των αυ το κι νη το -
βιο μη χα νιών και των κα τα σκευα στι κών
εται ριών που ευ θύ νο νται για το φαι νό με -
νο του θερ μο κη πίου.

H κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή εί ναι μία από
αυ τές. H χώ ρα μας κα τα λαμ βά νει αυ τή τη
στιγ μή την 5η θέ ση ανά με σα στις χώ ρες
που, ενώ υπέ γρα ψαν το Πρω τό κολ λο,
έχουν τη με γα λύ τε ρη πο σο στιαία αύ ξη ση
των εκ πο μπών αε ρί ων του θερ μο κη πίου.
Eνώ υπο λο γί ζε ται ότι μέ χρι το 2020 θα
ση μειώ σου με αύ ξη ση των ρύ πων κα τά
58% σε σχέ ση με τα επί πε δα του 1990.

Περικοπές - Λιτότητα

Oι πραγματικοί
εμπρηστές!

Oι κόποι μιας ζωής χάθηκαν στις φωτιές που άνοιξαν  οι

περικοπές του Kαραμανλή και του Πολύδωρα.

Δ
ια στά σεις “Πάρ νη θας” και ακό μα με γα λύ τε ρες έχουν πά ρει
οι νέ ες κα τα στρο φές από τις πυρ κα γι ές στην Aχαϊα και σε
όλη την Eλ λά δα. Mε τά τους τρεις επο χι κούς πυ ρο σβέ στες

στο Pέ θυ μνο και τους δύο πι λό τους του Kα να ντέρ που συ νε τρί βη
στα Στύ ρα Eυ βοί ας, τρεις ακό μα άν θρω ποι κά η καν ζω ντα νοί στο Aί -
γιο.  Ο συ νο λι κός αριθ μός των νε κρών έχει φτά σει τους 10. Μέ σα
σε λί γες μέ ρες, 600.000 στρέ μα τα έχουν γί νει στά χτη. 

Στην Αχαϊα, συ νερ γεία των δή μων μοι ρά ζουν συσ σί τια για τους
πυ ρο πα θείς που έχουν μεί νει κυ ριο λε κτι κά στο δρό μο. Οι υπο λο γι -
σμοί που γί νο νται από ει δι κούς, ανε βά ζουν στα 10 δι σε κα τομ μύ ρια
ευ ρώ το κό στος της απο κα τά στα σης των κα τα στρο φών. Την ίδια
στιγ μή, τα στοι χειώ δη μέ τρα πρό λη ψης, που δεν πάρ θη καν, θα εί -
χαν κο στί σει 100 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ. 

Δια στά σεις “Πάρ νη θας” και ακό μα με γα λύ τε ρες έχει πά ρει,
όμως, και η ορ γή του κό σμου για την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή. Tα
έκτα κτα μέ τρα και η ρω σι κή εναέ ρια βο ή θεια δεν μπό ρε σαν φυ σι -
κά να με τριά σουν την αγα νά κτη ση. Oλοι πλέ ον ζη τά νε την πα ραί -
τη ση του “πραί το ρα” Πο λύ δω ρα. «Μας δί νουν συγ χα ρη τή ρια για
τον τρό πο που αντι δρά σα με στις πυρ κα γι ές» δή λω σε ο Πο λύ δω -
ρας το πε ρα σμέ νο Σαβ βα το κύ ρια κο. Δεν εί πε ποιοι δί νουν συγ χα -
ρη τή ρια: το πι θα νό τε ρο οι κα τα σκευα στι κές εται ρεί ες, οι τρά πε ζες
και οι άλ λοι κα τα πα τη τές που κρύ βο νται πί σω από τους «μυ στη -
ριώ δεις» εμπρη στές.  

Eγκλημα

Tο τε ρά στιο οι κο λο γι κό έγκλη μα των τε λευ ταί ων ημε ρών έδει ξε
σε μα ζι κή κλί μα κα που οδη γεί η πο λι τι κή της λι τό τη τας, των πε ρι κο -
πών και των ιδιω τι κο ποιή σε ων. Oι τε ρά στιες ελ λεί ψεις στην πυ ρο -
σβε στι κή τό σο σε προ σω πι κό όσο και σε εξο πλι σμό, ο μι κρός και
πε πα λαιω μέ νος στό λος των πυ ρο σβε στι κών αε ρο σκα φών, οι πε ρι -
κο πές των κον δυ λί ων για την προ στα σία των δα σών με αντι πυ ρι κά
έρ γα και άλ λα μέ τρα πρό λη ψης. 

Τα στοι χεία και οι απο κα λύ ψεις αυ τές τις μέ ρες πέ φτουν βρο χή
στις εφη με ρί δες. Το προ σω πι κό της Πυ ρο σβε στι κής εί ναι μειω μέ νο
κα τά 2.500 άτο μα σε σχέ ση με το 2000. Από τα 82 πυ ρο σβε στι κά
οχή μα τα που κα λύ πτουν την Ατ τι κή, κι νού νται μό νο τα 50 λό γω έλ -
λει ψης οδη γών και οι πε ρι πο λί ες βγαί νουν με δυο αντί τρία άτο μα
που εί ναι το κα νο νι κό. Υπάρ χουν 22 Κα να ντέρ. Ομως, τα 12 εί ναι
απαρ χαιω μέ να και επι κίν δυ να και χρη σι μο ποιού νται σαν λύ ση έκτα -
κτης ανά γκης. Τα υπό λοι πα δου λεύ ουν στο όριο της αντο χής της δι -
κής τους και των πι λό των τους. Αυ τή ήταν η αι τία για την πτώ ση του
Κα να ντέρ στα Στύ ρα, που στοί χι σε τη ζωή των δυο πι λό των τους. 

Τα Κα να ντέρ χρειά ζο νται συ ντή ρη ση κά θε 50 ώρες πτή σης. Επει -
δή εί ναι λί γα και οι ανά γκες τε ρά στιες, η συ ντή ρη ση γί νε ται βια στι -
κά, τη νύ χτα πολ λές φο ρές. Η κυ βέρ νη ση έχει να δί νει εκα το ντά δες
εκα τομ μύ ρια ευ ρώ για τη συ ντή ρη ση και την ετοι μό τη τα των Μι ράζ
και των F-16. Δεν έχει λί γα εκα τομ μύ ρια για την συ ντή ρη ση των Κα -
να ντέρ. Οσα κρο κο δεί λια δά κρυα να ρί χνει ο Κα ρα μαν λής και οι
υπουρ γοί του μπρο στά στα φέ ρε τρα, εί ναι οι ηθι κοί αυ τουρ γοί αυ -
τού του εγκλή μα τος. 

Η προ σπά θεια του Kα ρα μαν λή να δι καιο λο γή σει την κα τα στρο -
φή χρη σι μο ποιώ ντας τις “ακραί ες και ρι κές συν θή κες” με τον καύ -
σω να, έχει απο τύ χει πα τα γω δώς. Tα κα λο καί ρια του 2003 και του
2004 ο αριθ μός των πυρ κα γιών που ξέ φευ γαν από το έλεγ χο εί χε
μειω θεί δρα μα τι κά. Tό τε, εν όψει των Oλυ μπια κών Aγώ νων, εί χε
δο θεί με γά λη προ τε ραιό τη τα στην πρό λη ψη, την ετοι μό τη τα και
την αντι με τώ πι ση των πυρ κα γιών. Για να δι ε ξα χθεί με επι τυ χία “η
κο ρυ φαία αθλη τι κή διορ γά νω ση” και να μην χα λά σει η βι τρί να της

600.000 στρέματα 

στάχτη, 10 νεκροί, 

εκατοντάδες 

καμμένα σπίτια...
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